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 بلاطم تسرهف
 ۱۵ مدد مک مانع مو وام ها و ها ae ieee محرتم همدقم

 ۱۷ eds هه هم مع oe همون هم

 ۲۱۰۰ ass ..........................هراو باوخ یعون زا هیلوا ناسنا ةدافتسا : شخب

 | N E E E OT OE یاهرایس نیب رفس یارب مزیتونپیه

 ۲۵ SA SSAA O Ee مزیتونپیه و تدابع «هراو باوخ

 TOSSES SAR SER یر و یناحور و ینامسج یاهزاین

 ۲ ۳ زخم وز ada ات هوا دوش کتب نم رب ی مه ینتناور ةدیدپ ةیلوا مئالع

 CVS N O EOE دالیم زا دعب لاس ۲۰۰۰ ات دالیم زا لبق لاس ۴۰۰۰ مزبتونپیه

 TAOS RT ینابرق زا لبق هراو باوخ تلاح هب موصعم نارتخد ندرب

 a دالیم زا لبق لاس ۲۰۰۰ یقرش نشیتیدم

 ۱ و مه دالیم زا لبق ۱۵۵۲ یاهلاس تسد یور رب ندیباوخ

 TN و ADS ا دالیم زا لبق ۹۲۸ - درد نودب یحارج

 ۲ ۰۱۰ نور کی ی ده یه ی شی دالیم زا لبق ۲۷۷ - ۴۰۰ یاهلاس - هبناج همه یمادقا

 ۱۳۹۰ O کز یک رس میس مه مه مت ها هر یتمالس تردق شیازفا

 اف کش گو کت و ۱ دالیم زا لبق ۲۷۰ - ۳۰۰ یاهلاس یرصم باوخ دباعم

 ۱۳ ۱۱۰ ست یه ی ی دالیم زا سپ ۱۰۰۰ - ۱۷۰۰ یاهلاس کیتاپمس مسیطانغم

 1 e . دالیم زا سپ ۱۷۲۴ - ۱۸۱۵ یاهلاس رمسم یهورگ نامرد

 ی ۱۸۶۰ - ۱۸۹۰ یاهلاس باوخ رد نتفر هار شرتسگ

 ۲ و ار دالیمزا سپ ۱۹۲۶-۱۸۷۲ یاهلاس نیتوپسار یسیطانغم نامشچ

 ۸ دالیم زا سپ ۱۸۸۴ لاس یبصع متسیس - مزیتونپیه «دیرب زمیج

 CEE و ها جت هه ها وه ۱۸۵۶ - ۱۹۳۹ یاهلاس دیورف زیلانآ - ونپیه

 زر AEB AR SDS EARS ۱۸۷۰ - ۱۹۳۷ رلدآ تربلآ

 TOs a ES دالیم زا سپ ۱۸۵۷ - ۱۹۲۶ یاهلاس وک ینیقلت دوخ

 LS E SI SE E دالیم زا دعب ۱۹۰۴ لاس فولواپ یطرش شنکاو

 TASES RE ۱۹۵۵ - ۲۰۰۰ یاهلاس یناهج شریذپ

 ۱ ی و و هم کد ی و مکي و تسيب نرق هدرتسگ زاین

 ۳۷ .................................. :هدحتم تالایا تشادهب هرادا طسوت هدش هئارا رامآ قبط

 8 OS A N SESS ۱۹۰۰ یاهلاس رد تفرشیپ

 yh E ۱۸۹۰ یاهلاسرمسمۀراوباوخش ور زاهدافتسااب درد نودب نامیاز

 N SA RS ..... .دایتعا عون ۵ ندرب نیب زا :مکی و تسیب نرق دربن

 ۱۳ او بک یو یخ سس ESS تسا نادرگ ناور یوراد کی لکلا ۱

 ۴۰ هوم و و و و و و و و و و و وه و و موم هو وه وهم هوم و و و مو و و و و و nanan اناوجیرام ۲

 E SADDLES DSA O ES SE راگیس ندیشک ۲

 BS ی ی ی ASD OA نوگانوگ ردخم داوم هب دایتعا ۴

 ۳ ۱ تم هد مد اع تاج ماد مک هو شم ده مهم SE یکاروخ یاهیراجنهان .۵



 .. . .دینادب رتشیب دوخ زیگناتفگش زخم دروم رد :۲ شخب

 اسب که TE هراو باوخ حطس یاقلا

 ENS EDM TESS SRA AE EARS eR ORE زعم یبرم - مزیتونپیه

 SESSA MA EN دیشاب زغم یاهنیپ مسج بقارم

 hata ees هم هر مزیتونپیه هاو فیرعت

 E E O DRE (افلآ) مزیتونپیه هبش .۱

 رک ی O OA RE (قیمع یافلآ) سرتسا نتساک ۲

 SSSR ES (کبس یاتت) یساسحا - یرکف ۳
 ES EN EOE E EPO E ERO E EOE OE ESTE EEE (قیمع یاتت) روک ۴

 ور و و ها و وا یورو ینوگرگد هب ینطاب یرفس

 هه دیتسه شیوخ نهذ بابرا امش

 و و و و و و و ها ۵ و ها هاو 6 4 ۵ و ۵ و و و نام ها ها اه

 و مو و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

 و و و وه مه و و و و مو و هو و و هه هم مه و مه و هم

 و و و و و مو مه مهم موم هو وه مو بم میم مو مچ

 و و و و و موم مو و و مو و مهم مو و و مو و و مو و بم

 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و به هه و جم و جام

 وه هه و هه و هو و و جو و و و جو و و و و و و وهم موم و ما م

 هو هد هم ممه هه هو و هه هو هه هه و مو بم هو و م م

۱۳ 

 هوم و و وه هم هم هم هم موم مو و موم و مو و

 هم مه هم نه هم هه من من مه هه مه و مه و مو و و و و و و و و و

 و و و و و او وه هم و و و و و و و و و و و مو هو و و هم و و و و و

 و و و و و و و و و و و و و هم هم هم هه و مه هم همه هه هم ما ما

[۱ ece naan 

 هو و و هو و و و و رم مو و و بو و و و و و و م جم و

 و و ممد و و و مو و و و بم و و و و بم و و و و و وه و و اه ۵

 eseh rae فادها هب ندیسر یارب میوقت کینکت

 ا دینک هاگن ینوبزیولت هنحص اب ییامنیس ملیف کی هب

 یا هم هر یرتویپماک تیصخش شور

 کا که تشگنا تابرض نتخاون کیئکت

 خیرات تمدق هب یتمدق - عضوم یور رب تسد ندادرارق

 ]۳ یژرنا عطاس زکرم - روک:۳ شخب

 a دینک لح ار امعم - دیریذپب ار یگداوناخ ۀچخیرات

 . روک حطس هب طسوتم حطس زا هراو باوخ یزاس قیمع
 هیات یا یر ی ی به RE ................... ...تسا شخبافش روک مزیتونپیه

 نت یلک یدنور هب دورو لاح رد مزیتونییه

 .... دروآیم ناغمرا هب ار نزاوت و لداعت نتفای تیزکرم

anandهو و مه و هو و و و و و و و و و و هه و و و و و و و و مه  

 و هد و و و و و هم و و و ممه و هو هم ۵

 و و مو و موم موم و جو و بم و مو مو و و مو و و و او

 و و و و و مه هم هه و و و و ممه و و و هه و و و و هاو و و و

 و و و و و و هو و و مو مو و و و ممه ممه هم و هو ۵

 هوم و مهم هو و مو و و مو و مو و و و مو و مه و و و ما خ

 و من و نه هه و و هه هه و و و و و و و و هم و و و و و

 هام هم ماش و و و و ات تم و ات و و و و و و و و و و و و و و وا



 VLE E SERA RSS نآ نداد طسب و رکف ندشزاب یارب نامز

 VY eso OSCR و ی مه دیهد هعسوت شیوخ زکرم رد ار وری

 VE E RSE SSS دهدیم شهاکار سرتسا یفرگش وحن هب روک

 A EEE دنکیم هاتوک ار رمع لوط طیرفت و طارفا

 NO e SS o a دراد لابند هب یرتیدج ۀبرض ءهبرض ره

 Veca SEARS :دهدیم طبر ردخم داوم ریاس هب ار اناوجیرام لیذ لماوع

 VF SRLS دیشاب هتشاد دوخ اب یبوخ راتفگ

 VERSE ASSESS دنکیم کمکامش هب یلاعت و یقرت رد روک

 ۰۲۱۰۱۲ CEES ASSES RS یشیامن نیرمت کینکت

 A eo و وه ایور رد تیعقاو فشک

 ۸۱ هه هومن راهه و طسوت سوسحمان یزاس باحم ۴ شخب

 AN تبع و گه خب ورک ی و درک مودعم ناوتیم ار روآ دایتعا یاهراتفر

 ASE هود هد یه و سوسحمان نامجاهم - ناگدننک باجم

 ۱۲ ی ی دنسرتسد رد ًاعقاو ینابایخ داوم

 ۸۲ 3 نو هم هو سا مه ک هی اب ست هه هداوناخ نورد رد ردخم داوم و لکلا شریذپ

 اه ی ایه ی تک ی PSATRS O هاگآان نیقلت تردق

 ۸۵۰ Nese کود مع و دون جم As دندش رامیب نیغورد یاهعیاش زا زابرس رازه

 RE ی دینک لرتنک ار شیوخ زیگناتفگش نهذ

 ANTES ی ASRS دیهد بیترت ناتدوخ ار یگدنز زیگناتفگش ةعقاو

 NE sae و وه دنراد دوجو نویزیولت زا ريغ مه یرگید یاهزیچ

 ۱۲۱۰ و مو و یو ی دنطابترا رد یناور یاهیزیرهمانرب اب یدج تالکشم

 ی تیافک یب و اهنت یاهمدآ - نویزیولت هب ناداتعم

 ۱۲۰ ی ی ی ی هه E شزرو رد هدش نیسحت تنوشخ

 AE ین دوس ی ره وتو و NO دیسانشب ار شیوخ یعیبط یاههتشاد

 1 SASS SS as اهنآ تارظن هطقن شورف

 E EE هدش ناحتما یاهشزرا اههناسر

 هک دوخ زا امش روصت و امش نهذ

 ۱۳ یک ی ناناوج نشخ راتفر ندش هکوش

 N RSS ES دهد یم شیامن ار یاهشیلک یاهراتفگ و اهراتفر نویزیولت

 A ODES کف اد هو او تازاجم لامعا و تیانج .تنوشخ :۵ شخب

 NE ESSENSE RSE OSA دنتسین دمآراک راتفر حالصا یاهنادنز

 ۱ ۹ ۳به ام هک یا می هه مت EAR S میتسه یساسا تارییغت دنمزاین ام

 VSN GES DL ROARS DES TOES ASR یرکف مظن یاقلا هب زاین

 VEE و تا هه مو دینک یگداتسیا رورغ اب و تماق تسار

 ۱۳ ۶ SRLS GN A یه دیاهدروخ هرگ شیوخ هتشذگ هب امش ایآ

 Ve os E Se e ER SS ناناوج تالکشم هب یسرتسد

 E دننکیم بلج دوخ هب ار یوزنم و فیعض یاهناسنا ناراکهبت

 ۱۳۳ ی Ss ...........یعقاو زیگنامغ ناتساد کی



 1۶ ۲ ری وب ی را کا دم یرگشاخرپ - تراسج - تراسچ مدع

 LEDS ASD eas امش هک یتقو تسیچ امش دروم رد نارگید ساسحا

 ۲۶ ۵ DSRS a تسا یباستکا یتیفیک تراسج

 VEDAS هک و و دییامن دوجو زاربا نیقی اب

 VENEERS کج دندربیم راک هب ار مزیتونپیه ییاواه تلایا یاهنادنز رد ًالبق

 ۱ تی و جیره ی E تسا تیانج ینابرق مه سیلپ

 3 SRE رک نوناق یارجا شیازفا ۀمانرپ

 Ys esses دنشاب مزیتونپیه ششوپ تحت دیاب هک سرتسا یاراد قطانم

 ۱ ARS SEONG A Ske هب طوبرم قیاقح ندناسر تابثا هب

 )۱ و قیقحت ساسا رب سیلپ رد سرتسا داجیا لماوع نازیم نیگنایم

 ی SOLES LSS O CSE ECE SL مشخ تيريدم ةمانرب

 ۴۱ ۲ هی EA تخومآ دیاب ار ینابرهم

 2 ASCE SDE GREE RS تسین تقامح رقف

 کا eres ASE دوخ تفرشیب یارب یهورگ شزومآ ۶ شف

 VIO Ea SOAS سفن هب دامتعا و سفن تزع داجیا

 E A SRS O I e یفسلف نوتس.۱
 OOO E یملع نوتس ۲
 ۱۱ هه ی می ی ی ی یراکتبا نوتس ۳

 0 O OEE دنکیم لح ار هدیدع تالکشم تعرس هب یهورگ مزیتونپیه

 E دنعون هس مدرم هک ماهتفایرد نم

 AVES OSE EAS یهورگ مزیتونپیه هب طوبرم تالکشم

 ONL OAT CG A ی ی هورگ تیوقت

 ۱۳ کمد اه داد رو سو ی و اه دننکیم لابند ار ریز یاهماگ هورگ دارفا

 زر E یهورگ یراکمه دروم رد

 ۲۱ ۲ ی سو هوس مت یه وب یوم هه هه تسین مزیتونپیه باترپ یوکس یهورگ مزیتونپیه

 TT مان ام و ی ی eR یهورگ رارقتسا تیاده یگنوگچ

 ۱ ۲ 2 O ET یصخش همانرب کی ندروآ دوجو هب

 ۱۱۲ ۲ و یو مو رارقتسا زا شیپ هدش هداد خساپ تالاوس

 ۲۱۵ 8 و E EE دیهد قیبطت ار دوخ

 ۱۱۶ ی به محسوب دما SOS اهیراگیس هورگ ناربهر یارب یلمعلاروتسد

 ۱۳۲ ۰ ۱ نهذ ةدننک لتخم یوراد - لکلا

 ۱۱۲۱۲ یه نه ی هر مسج و رکف ینامرد هورگ

 VERSA هه ام و و سم نامیاز هورگ
 ۱ و SES RR تسا یداینب یرما یتمالس یارب تبثم شالت

 VEN E O ینامرد هورگ نورد هب ناراکهبت ندنادرگرب

 IPSs SSSR Ea قالخ درف کی هب ندش لیدبت

 ۲۱ | EE مینک ساسحا ار نآ هنوگچ راب نیلوا یارب



 ۰ 4 6 ۷ 4 ۸ 6 ۰ 6 4 6 6 6 ۰ ب ۵ « « 4 ۵ ۰ و ۰ و و 4 و ۰ و « « ۰۰ ۰ 60 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 عناوم رب هبلغ اب تیققوم :۷ شخب

 تم که هو اهدادعتسا و اهتراهم ندرک هنیهب

 ول ی یه کت ها ی هه ی دینک نایب دوخ یارب ار تاساسحا

 ی سا ره هر یاب اهر سو مر اهدادعتسا ندرک هنیهب
 ۱ ۳ او

 1 DERS OSS BS SARE دیزودب مسچ دوح فذه رب

 SEES SESS LSS TESA e بوخ هب دب تاداع رییغت

 ی و هک دیزاس دنمورین ار دوخ یسیطانغم ناوت

 .۰۰۰۰..۰۰...۰........................................دیرادرپ ار عناوم هتشذگ یسررب اب

 NEE E NSE دینک هطاحا هورگ کی اب ار دوخ

 نر ی ری AR SS ناگدنزاب جیار تاداع

 ی O 9 ی ی تیقفوم نابدرن - دوخ هب یاهنیقلت

 O OTE دنراذگب یاج هب ندب یور ار یمتالع دنناوتیم فطاوع و تاساسحا

 sae کا ات هی تسام همه نورد رد تردق نیا

 ۵5 SAC E GSA هه ARSED BS دوشیم هداز نامگو سدح هک یباج

 SS 2 د ا ماسر تانا ب ار یمخارف کار ذآ ناوت یم ایآ
 e یتاپهلت اب یرکف طباور داجیا
 و اوج ام ور ها ماه ها ی مع ی ییامنهار یارب هتشذگ یگدنز رد وجتسج



 ]9 ER نشیتیدم - ار نوک ف و

 و ی RLS A SS ندرک میظنت - نایرج عطق - یلاعت

 رک یو مه سام و دنشاب هبیرغ مه اب تسین نکمم ون قاشع

 E وه و و ی رک دینک مسجت ار دوخ یناحور زکرم

 nee ییادز مس یارب هرابود یدلوت کینکت

 و eS هاگ ادوخان ریمض زا راکدوخ روط هب نتشون

 ۰۰۰ هه 000 0000000000000000. یئاعم تسرفف :مود تمسق

 یه
 ۱۳ TTI رب



 )۸۲ ین شو اب OOS کد هاش هک ی یاب یک یخ یوم یسنج یاهکرحم

 VARS کی یو اس کج ی روس یا ی و DIS رهاظ لکش

 NAA Sa aS ی هه هم Bog هام تم Re دادعتسا

 LAN هک مو (بآ زا سرت) یبوفوکآ

 VAS AEST ESAS ینیقلت دوخ

 )۹:۳ arene A EES EA SES .(ینامرد هحیار) یپارتامورآ

 ۱۱ ۲۳ گن یو هم و هتک هاو ES زورترآ یاهدرد

 ASO E SS SA یرنه راک

 ۱۲۱۱ یکم سه ها ی هو O یاس عاری کوب تجامس میلعت

 ۱311 هو مه وه کرم هر ام TEE یترپ ساوح

 VIE ی TE ی ی که ASS ییامزآرنه

 a a O O یتیافک یہ

 n e درد تشپ

 ۱۰۱۳۰ 3 یی سس SESSA سه مت و هه اهتاروتیبراب هب دایتعا

 VAN هه رخ هم aes Sea ی ASE لابتکسب تراهم

 ۱۲ SRS SERE یه ی ها یه رب SE یو یماظن سابل

 AALS RoE هم یا سم موس يه کم کت گم ی مر هم دی هه یراوگوس

 ۲۱۲ ی EOE ETS CARA OSA ASE OR یرگیشحو

 AV ESE O هک RSE زغم شزومآ

 ۱۰ ASENA OSD LR SSS RE هنیس ٹیوقت

 TeV Ela SRE SecA ردام ناتسپ زا کدوک ۀیذغت

 Ne SEATA OES SEE SSS SEA راردا لرتنک

 ۲۱ مر و SSE یزیرنوخ

 SVAN ETA SALSA EAS صد و یا کو نوخ راشف

 و یزاسندب

 ۱۳۰ ۲۰ ستار رم یا وه هک و یک یخ یک ها تی و گنیلوب تراهم

 و ESLE SSS EEA I E EE SET یزغم یوشتسش

 e E NE هچورق نادند

 E ET ET یروخرپ

 ۱۰۳ نت شا SARE یوم ی یگتخوس زا یشان تامدص

 ۱ ندمآ رد اپ زا

 VEN هر کو ی ER SEA یلغش تواکذ و ینیبزیت

 VERS NSS E E ESAD SA AE نیئفاک هب دایتعا

 SAE O یه ی عفو و حیا او یا که یک ی یر ی ناطرس

 ی د ریسم رییغت

 زر eh لنات لاپراک مردنس

 E A E E E E O ناکدوک اب یراتفردب

 TITAS eS هی ی او نت ارت ورک نامیاز



 ۱۲۱۱۱ رک (یسرت انگنت) ایبوفورتسالک
 TITEL ی ی هم و و نیئاکوک

 ۱۲۱ و سس و ی ی ی یه لاخبت
 بر a E REE SSS SEC a SOs SEA مودناک لمحت

 ۲ ۱3 ی .. (نولوق باهتلا) تیلوک
 O O O رتویپماک نتفرگدای
 ۱۳۱ ۰ یک و ساوح زکرمت

 OS NTE کی ات کس هک و و ی عن طرف
 ۲۰۱۱ ی ی یگنهامه
 TFI ees ak aS ease e a یزاس ابیز یاهیحارج

 U هی رو یاد تو نرخ یی هی وه تسرب

 در O O یمشچ یاهزنل
 ۲۳۱۲۰۱ E هک تیقالخ

 ۳۲۱۲ ۰۵ توی ی و و Sessa ییادزهفارخ

 و COOLED DO یکینورتکلا یاضف - سرتسا

 O DE ......نایاونشان یارب یکینکت
 ذی SARE E el OSE eS نادند درد شهاک

 ۱۱ ۲ ۵ یتیم BERRA REE SRA Se ی تحار یعونصم نادند

 ۲ ۲۵ و جزو و وا و تک راک و ها نه یگدرسفا

 ۲۱۲۳ قوطی ما اس وه یک ی اه و ما تر هم ییادز مس

 زر E یتباید ییاذغ میژر مظن

 ۲۱ E O کت CE نالولعم یزومآراک

 N E E E EY یداوسیب

 ۲۲/۸ AIEEE OS ESS و اه ERE ES قالط

 hi و و یک مور و و هه و باوخ ریبعت

 ۲۱۲ ۷ و سه O و یه ردخم داوم هب دایتعا

 TS ASSESSES ندروخ هب طوبرم یاهلالتخا

 ۲۳۱۲ O یرارطضا یاهکمک

 به ea esasa Ea eS RRR n یفطاع غولب

 زر E NOS یراردا بش
 DOO OEE عرض
 | E (ییامن تروع) ییامندوخ

 ۱۲ طیب نصب ی سو سم هه مد بیم دا و هتک یا E هزور

 PLN OSG ی طرفم یگتسخ
 ۲۲ aA ASSES دنکیم نوزفا ار تردق نامیا

 ی پذاک ةظفاح مردنس

 ۱۲۱۲ سی هک ما ی و ی تسکش زا سرت

 ی OSE EEA N e زاورپ زا سرت

 ۱۲ 3 ی O نانز یجازمدرس

 Ete و یه و یا و هوش مر هوم یر یدام لالقتسا



 1 عوهت

 ۱۲۰۲ ۳۰ شد ید ی ی SATE ی یا رامق هب دایتعا

 بر O یاهدور یاهیتحارات

 ۲۱۲۲ ی O O فده هب ندیشخب تهج

 ۱۲۱۳۱۲ نی و هه ناهد دب یوب

 TIN A ESS Ea aE SES Se دردرس

 VEO SS ODS aE E SSE aS یتشادهب تاداع

 و REA ESSE SS یرادینش تفرشیپ

 زر E هتیدیسا | هدعم شزوس

 TENSES را مت RS AS بلق یتمالس

 ۲۱۳۸۰۱ SEDER AS ASS SSE AE لاخبت

 ی هکسکس

 ۲۲ ۲۱ 8 OE E ET هبناج همه و لماک نامرد

 VO TA E SSE ODRASLE RSS ینامناخیب

 ۱ ۵ ۱ سس شک یخ هی و با و یهو هد هی اد مات هم مرجع و هدنخ

 TOFS SSAA و و A کی و SR یداوسیب

 TOs oe eR ESS ESS کیم ام سم یک دا جد هه لیخت فوق

 TOF ات ی OANA ASAR Og A ینمیا متسیس

 ۲۵۲ هی ته و ی و هو و شی یک یه یسنج یناوتان

 TOSSES ی هی OES سو اس و 10 شوه

 ۲۵۵ ما ی ی ی اس اه ی رسمه هب تنایخ

 ۸ esse Se Saa OSS یورابان نامرد

 TORRES SOLAS Ee ASS یباوخیب

 TONES SESE SAS SOE E E SER شراخ

 ۱۲ OILS AD N E زاورپ زا یشان یباوخیب میظنت

 TDRSS Sn GAARA he A E لغش شزومآ

 ۲۱۵۰۱۹ ی تو Se ESS SS AES OOS یدزد نونج

 E یریگدای

 ۲۱۳۰ ی و هو مو و رپ هک و نون و ی درد رمک

 ی تلاسک

 YP sass SRA a لاح تماخو

 a O شیب دمازد چسک

 ۲۱۷ ۶ ته یه و نا کاش OSA SE aS ءانمتسا هسوسو

 ۸ SRO So SEES اناوجیرام کرت

 TUSSI SESSA Da SLES SSA EEE هرطاخ یروآداب

 E یگساب

 هر ET مسیلوباتم شیازفا

 NNE eens CERES تکرح یرامیب

 ۱۲۱۱ ۳ ات یو SORESA Sa تر ناکدوک اب یراتفردب - زواجت

 ۱۲۱ ۵۳ و ی ی رو مه هوم یو و او یا وه ته یراتفر ینوگرگد



 وا هو دا وه ردام هب دیدش یگتسیاو

 ا ینتناور یاهیرامیب
 و ممه وموم دوخ ناور حطس ءاقترا

 E یزورفا شتآ نونج

 هو ام و و و و ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مو و وهم و و و و و مو و و و و و ۵

 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مو و و و و و و مو و مو و و و

 و و و و و و و و و و او و و وه و و دو و و اه و و هه هم و و و و و و و و و و و و و و مه ها و

 و و و و و و و و و و و و و موم منو و و و و و و مو و و و و و و و مو و و و و و و هم و و

 هه هه هه هم و هم هه و هه هه هه نه و و و و و هم هم و و و ها و اه هه هم هم ام مو و

 وهم هم نه مهم هه هم هه هه مه و و و و و و و و مو و و و و و و و و و هم هم 4

 ۳ ۳۳۳تتبپب

 مو من هه هم هه و و هم و و اه ها و هه و و و و و و و و و و و و و و و و و و مو و و و و و و و و و و و

 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مو و و و و مو و و و و و و و و و و
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rrrوام و دم ها اه مه و و و و و و و جو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مو جم و و و  

 مو مو ام و هم و و و اه و و و و و و و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
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DCCو و و و و مو و و و و و وه و و و و و و و و هم و و و و و وه و و و و و هو و و موم مو  

 و و و و و و و و و و و و وه هه و هو و و و و و وه هو و و هو و و و و و و مو و و و و مو و وه هاچ

 و و و و و و و و هه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و ها
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 هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وام مهم و ام و مو ممه هم مو و و و و

 هه و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مو و هاو اه و

 هوم و و مو و موم مو و و و و و و او و ها هه هه مه مه و مو هه

 و و و اه هه ها ها و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و دوو و م مو و و هم و و و و و ها

 و و و و و و و و ما و و و و و من و و و و و و و و و و و و و و و مو و و و و و و موم و و و جم و و و
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 و مو و مو و و هه هم و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و مو جو و و و
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rSها و هو و و و و و مو و و و مو و و و و و و و و و و و و و و و و و و مو  

 و و و مو و و مو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مو و و و جو و و ۵
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 هم مو و هو و و و و و و و مو و و و مو مه هم و مو موم و مو و و و و و و جم و

 ۰و و مو و و و و جو اه و و و و هو و و و مو و و و و و و و و و و و و جو و جم مه ها

 هو ام و و و و و و و ان و ها هو و و و و هو و و و او و و و و و ام مو و مو و و مه ۵

 هوم مو و و و هه هه هه موم مو و و و و ام هم هم و و هم و و و و و و و و و و
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 موم هم موم مو و و و و مو و و بم مو و و و و و و و و و و و و و و و و و ۵
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 و او ویو و مو و مو و او و و و و و و و و و و و و و و و جم و ما و و و و هم و و و و

 هوم و و و و و و و و و و و هو او و و و و و و و و و و و مو و و و هما هه و هه و هو

 هو و و و هو هو هه هو و و و و و و مهم مهم هم هم و و و و من و مت ممه و

 هد نو هو و و و و و و هم و و و و و هم و و و و و و و و مات ما مه و هم مو هم مو و و و و و ۵

 و مو و و و و و و و او و و و هم و و و و و و مو و وه هه و و و و و و و اه

 هو مو و و و و و مو و و و و و و و و و و و جو ممه مه و و و و و و و و و و و و ۵
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 مجرتم همدقم

 یارب هک .تسا نارگید و دوخ ندرک مزیتونپیه ۀنیمز رد یعماج ًاتبسن باتک رضاح باتک

 راچد امش رگا یتح .دشاب دیفم دناوتیم یلکشم و طیارش ره اب و حطس ره رد .سک ره

 و اهنیقلت و اهراک هار نتسب راک هب و بلاطم یریگدای ,هعلاطم اب دیشابن زین یلکشم چیه

 دنتسه لکشم راچد ًانایحا و دیراد ناشتسود هک ینانآ هب دیناوتیم ینهذ تاروصت زین

 .دیشاب هتشاد یرتهب یگدنز نآ تبثم یاهنیقلت یریگراک هب اب و دینک کمک

 ینعی لوا تمسق زا دوشیم هیصوت هتفر راک هب یاههژاو و باتک بلاطم رتهب کرد تهج

 نوچ .دیورن یدعب بلاطم غارس هب هتخيرگ و هتسج و عورش ار هعلاطم یتامدقم تمسق
 یاهتمسق رد اما دیامنب موهفمان ناتیارب هک دینک دروخرب یحالطصا اب تسا نکمم
 زکرم) ۀدش هصالخ هک (002۳) روک هاو اب لاثم ناونع هب .دشاب هتفر نآ حیضوت نیشیپ

 رکفت) ینعم هب (۷601121100) نشیتیدم و (Center of Radian ۴۴67۵۲  (یژرنا عطاس

 تسا نآ رتهب اذل .دینک دروخرب دایز تسا نکمم (قمعت .تدابع اب هارمه رکفت ,قیمع
 .دیورب مود تمسق غارس هب سپس هدرک هعلاطم ًامتح ار لوا تمسق

 :درادیم نایب هلحرم هس رد ار یدرف لکشم مود تمسق
 لکشم دوخ .۱

 ینهذ ریوصت ۲
 نیقلت ۳

 سوئر نايم مرتحم ۀدنناوخ دیاش هک تسا نیا تسا یرورض نآ رک ذ هک یرگید بلطم

 نیا دوش مگردرس یمک و دباین یاهطبار چیه تمسق نیا رد هدمآ مه رس تشپ بلاطم



 .تسا یسیلگنا یابفلا فورح بیترت هب تالکشم نایب لیلد هب دروم

 ات هدش یعس باتک ةمجرت رد هک تسا نیا منادیم نآ رک ذ هب مزلم ار دوخ هک یرگید دروم

 ات دوش هدنادرگرب دصقم نابز هب أدبم نابز زا مهف لباق و هداس ناور .بلاطم نکمم یاج
 یلکشم یاراد ًالامتحا هک ینانآ هب اتسار نیا رد ات دشاب .ددرگ رسیم ناگمه یارب نآ مهف

 .دتفا رظن لوبقم هکنیا دما اب .دوش کمک دنتسه

 یمیلس اریمح ساپس اب



 همدقم

 تالضعم لاگنچ رد مه زونه هک تسا نیون ینرق مینکیم یگدنز نآ رد ام هک ینرق
 هب نداد تیمها .تسه ديما یاج زونه هناتخبشوخ .دشابیم ریسا نیشیپ نورق

 رب یناوارف ریثأت زین مزیتونپیه اتسار نیا رد و هتفاي یلک یدنور نونکا زین نت یتمالس

 نامز رد دناوتیم مزیتونپیه هک هدش هتفریذپ مه یسانشناور ظاحل زا لاح .دراد یتمالس

 زین یمسج تمالس دروم رد رما نیا .دزادرپب دایتعا ةنیمز رد راتفر حالصا هب یهاتوک

 ینعی دنوریم کشزپ دزن هب رتمک دننکیم هدافتسا مزیتونپیه زا هک یناسک .تسا قداص

 .دباییم شهاک کشزپ هب دارفا نیا هعجارم دصرد ۶۰ یلا ۳۰ دودح ات

 و ینامرد فلتخم زک ارم رد یتمالس یاههمانرب زا یاهدمع شخب مزیت ونپیه اب هجلاعم
 یاههنومن دوخ ۲۰ ۵ ه پاج نیلوا رد تر هلحم تیاس .تسا یشزومآ تاناکما

 روشک رسارس رد رضاح لاح رد هک هدروآ ار مزیتونپیه قیرط زا ینامرد یژرنا زا یرامشیب

 هب ثب ناتسرامیب هبعش .کرویوین تمالس و تشادهب زکرم رد .دنتسه شیازفا لاح رد

 هدافتسا ناور و نت یاهتبقارم یارب مزیتونپیه زا هک دنزادرپیم یرامیب ةجلاعم

 کرادت بلق توق ناونع تحت یاهمانرب زین کرویوین " نیراتیبزرپ ناتسرامیب رد .دننکیم
 .دوشیم لماش ار مزیتونپیه اب نامرد هلمج زا یفلتخم یاهنامرد هک هدش هدید

 ینت ناور یاهوراد و مزیتونپیه هک هتشاد مالعا اینرفیلاک رد " رتلساوین ینامرد زکرم

 .دنرثوم یدوبهب تفرشیپ و ینامسج مئالع نییعت ؛نامرد رد

 یارب البق نآ رد هک دراد دوجو درد نیکست زکرم مان هب یزکرم ودارولک رد هوالع هب

1. Prevention Magazine 2. Presbyterian 

3. Newsletter 



 هتفرشیپ مزیتونپیه ۵ ۸

 لاح رد نونک | اما دندوبن قفوم نادنچ هک دندرکیم هدافتسا یحارج و وراد زا درد نیکست

 عیرس هورگ نیدنچ زا یکی اهنت نیا .دنتسه رکف تردق یعیبط شور یایحا و بسک

 .دهدیم شزومآ یتمالس تردق ندرب الاب یارب ار مزیتونپیه هک تسا یدشرلا

 درد نودب دلوت زا .روگ ات ردام محر زا یگدنز یاقترا یارب ار کینکت اهدص رضاح باتک

 .ینامرد هورگ رد مزیتونپیه .دهدیم هئارا طاشن و روش و یگدنز رس اب یلاسنهک نینس ات

 .دراد هدیدع تالکشم لح و حالصا رد ا هنیرتشیت

 نوچ یلیصحت یاهیراجنهان .ردخم داوم هب دایتعا .لکلا :لیبق زا یتالکشم

 راک هب ار ناراکیب ناوتیم مزیتونپیه کمک اب .(یشیرپ شناوخ) یسکلسید و یداوسیب

 درک کمک ناینادنز یشخبناوت هب .درک راهم ار ناراکهبت .تخاس اناوت ار ناناوتان .تفرگ

 ...و دناسر یراپ اهنامناخیب هب .داد شهاک ار دایتعا و مرج هب ددجم تشگزاب نازیم

 رثکا .دنشاب رامیب لوا هلهو رد دیابن هک دنتسه ینارامیب یاوادم لاح رد نت اهنویلیم

 دنربب یباداش و یتمالس زا یاهرهب هکنيا نودب نامز نافوت شخرچ نداتفا ماد رد اب مدرم

 .دنسریم دوخ رمع نایاپ هب

 رب ار ریثأت نیرتشیب ینامرد هورگ اذل .تسا رایسب ناداتعم و نایالتبم رامش هک اجنآ زا

 و یرواب دوخ داجیا .دراد دوجو ندش حرط یارب یرایسب روآ مازلا دراوم .تساراد دارفا نیا

 و راکفا ریونت یارب یرتویپماک یاهکبش .دیآیم رامش هب یرترب کی ناناوج رد سفن تزع
 یاهشزومآ ًالبق دارفا زا یدادعت .دش دهاوخ عقاو هدافتسا دروم نابلطواد تیوقت

 ار مزال یاههیصوت دنراد زاین کمک هب هک یناسک هب رواشم ناونع هب ات دناهدید یاهژیو

 .دنیامنب

 حور اهنویلپم هب ات تسا هعماج یارب شور نیرتهنیزه مک و نیرتهداس مزیتونپیه

 دنمزاین ام .دناسر یرای .دنتسه رتهب یگدنز یارب یهار نتفای یوپاکت رد هک نادرگرس

 مهدرگ ینکاما رد اههورگ .میتسه ناهانپیب یارب .تینما نیمأت و نادیماان هب دیما نداد
 اهنیا اب هباشم یاهانب ای عامتجا یاهنلاس .عمجت زکارم .هسردم ءاسیلک البق هک دنیآیم
 .دنتسه نيون شور نیا راد هیالط نونکا مه اهناتسرامیب .دناهدوب

 ۳۱۲۷۱ ره یارب ًابیرقت .تسایند یاهروشک نیرتهتفرشیپ زا یکی هک هدحتم تالایا رد
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 ۱۹۳۱ لاس زا دناهتسباو کشزپ کی هب هک یناسک دادعت .دراد دوجو کشزپ کی طقف رفن

 ار نآ مزیتونپیه هک دراد دوجو رتالاو یهاگآ یعون هب یناهج یزاین .تسا هدش ربارب هس

 .تسا هدیسر ارف نآ نامز لاح .دشاب طوسبم یریبدت هب زاین نامز رگا .دزاسیم هدروآرب

 و نالک یاهیهاوخدوخ ندرب نیب زا مزلتسم هرایس نیا یور رب یرشیب تایح ةدنيآ

 هک درپذپ تروص دناوتیم ینامز طقف رییغت .تسا کرتشم یاهیراتفرگاب نآ ینیزگیاج

 ارقف هب اینغآ یراپ تسد هک یتقو ینعی .دنشاب هتشاد تکراشم مه اب و هدوب بقارم مدرم

 نانهذ دنک هب ناگبخن هک یتقو .دننک کمک نارامیب یاوادم هب ملاس دارفا هک یتقو .دسرب

 .دنزاس اناوت ار ناوتان نادنمناوت هک یتقو و دنناسر یراپ



 لوا تمسق

 یتامدقم تمسق
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 هراو باوخ یعون زا هبلوا ناسنا هدافتسا

 ود و نارگوداج ءافرع ,لیابق نابیبط

 یاهرایس نیب رفس یارب مزیت ونپیه

 رد .دنکیم یگدنز هرایس نیا یور رب یزورمآ ناسنا هک تسا لاس رازه لهچ زا شیب

 .دناهدناسر ماجنا هب یوحن هب ار هراو باوخ .هرک نیا یاج ره رد تدم نیا رسارس

 نونکا و تسام ناینیشیپ ةنافراع یاهتسرامم زا یعیبط یاهدرتسگ ,نیون یپارتونپیه
 .تسا هتفاي ءاقترا ملع کی هب

 اهنآ .دوبن علطم ثداوح لرتنک رد شیوخ یاهییاناوت زا نابز عارتخا زا شیپ ناسنا

 رب ناوتیم نآ تردق اب هک دنراد یزغم هک دنتسنادیمن نوچ دندرکیم زجع ساسحا
 دوب مکاح اهنآ رب هک اضف ءاروام زا یئرمان یتردق هب اهنآ .دنراذگ رثا یگدنز یاهتیعقوم

 هب ینامز ماجنارس نیتسخن یاهناسنا .هیلوا یجیردت لماکت رد .دنتشاد نامیا
 هتشاد باختنا قح و دنشیدنیب دنناوتیم دندیمهف هک دندش لدبم ینونک یاهناسنا

 نشا

 رییغت اهلاس نویلیم نیلوا رد زغم ةزادنا هک تسا نیا زا یکاح اههراوگنس یاههتفای

 نویلیم نیموس هرود یط زغم ةزادنا .هدش ربارب ود دعب یاهلاس نویلیم رد سپس و هتفای



 هتفرشیپ مزیتونپیه اه ۴

 .دنشيدنیب دوخ یارب و هداد شرتسگاار زغم تیفرظ ات هداد هزاجا ناسنا هب لاس

 رسا نیا .تسا هداد شرتسگ و طسب ار دوخ یکاردا رکفت رغم ندش رتگرزب اب ناسا
 نوچمه هظفاح رد تاعالطا هریخذ .دزاسیم نکمم ار هظفاح رد تاعالطا ةریخذ ناکما

 شناد هک تسا هنوگنیدب و دسریم ثرا هب یدعب لسن هب لسن کی زا هک تسام یاهییاراد

 .دوشیم لقتنم اهرتناوج هب

 یاهشور زا یرایسب .میشاب هتشاد رایتخا رد ار یزیچ ره میناوتیم ام هزورمآ

 رایتخا رد ار تردق نیا ماگل ام رگا .دنوریم راک هب رکفت تردق یاقترا یارب مزیتونپیه

 یایور زا رتارف یزیچ تفارش هک میزاسب یروط ار نیون نرق یایند میناوتیم میشاب هتشاد

 رد دوجوم یایند هک میراد زاین یزیچ هب طقف .میراد زیچ همه ام .ددرگ نیشیپ ناربمایپ

 دوخ ةوقلاب ناوت ةلق نیرتالاب هب یسک ره هک ییایند میشخب ققحت ار نامنانیشیپ یایور
 .دیای تسد

 .دنتشادن مياهتخومآ نونک ات ام هک هجنآ تخانش یارب ار یهار چیه هیلوا یاهناسنا

 ار شیوخ تاداقتعا نآ هلیسو هب ات مياهتخاس دوخ زغم رد ار ییاهراتخاس ام زا کی ره

 و هدش تیاده ینورد ظاحل زا ات دنکیم باجم ار ام یزورمآ نیون مزیتونپیه .میهد ءاقترا

 :میدرگ یکنم ینوریب یاهورین هب هکنيا ات میشابرادنتشیوخ
 بسک ار یتمالس و تشادهب روما یایلوا و ناققحم تیاده ةبنج مزیتونپیه هزورما

 اب دیفم یلاصتا هطقن و ندیشیدنا ملع مزیتونپیه هک مینادیم نونکا ام .تسا هدرک
 .تسا یسانشناور هنیمز رد تبسن نامه هب و یمسج تمالس

 شرتسگ شیوخ فارطا یایند دروم رد ار دوخ یهاگآ ةریاد هیلوا یاهناسنا هک یتقو

 رایسب دیشروخ بیجع ۀدیدپ ًاصوصخ .دندش اههتخانشان روحسم ام ناینیشیپ ,دنداد
 رد و درکیم عولط ناهاگحبص رد هک نازورف پوت نیا .تشاد لوغشم دوخ هب ار اهنآ

 .دروآیم هارمه هب ساره و میب دوخ اب دشیم دیدپان ناهاگماش

 دروم رد یهاگآ هب رجنم عقاو رد هک دش یتدابع رهظم دیشروخ اب طابترا لیلد هب شتآ
 نیا رب اهراغ راوید یور خیرات لبق ام یاهیشاقن .دیدرگ مزیتونپیه ٌةراو باوخ تلاح

 رد یدایز تاعالطا یعامتجا مولع نادنمشیدنا و ناسانش خیرات .دنراذگیم هحص هدیدپ
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 هتشاد دوجو رازبا ای نابز عارتخا زا شیپ اهتدم هک دنهدیم هئارآ ام هب یمزیتونپیه دروم

 مزیتونپیه و تدابع .هراو باوخ

 دشیم رازگرب هراو باوخ و هسلخ اب مأوت ناجیه و روش مسارم لیابق نورد هتشذگ رد

 یوجتسج رد نانز و نادرم .دریگقنور راکش و تعارز و دبای شيازفا ناشیاهماد دادعت ات
 هن طابترا نیا .دنتشاد ديما کیتاپمس یشنک او هب و دندوب یندیدان یتردق اب دوخ طابترا

 ییاهرازبا رب نتفوک و یمسج ًالماک یصقر اب هکلب تدابع و دورس و همغن ۀلیسو هب اهنت

 زا هیلوا یلکش «یعون هب اهنآ شنک مه و نوزوم تاکرح و تاوصا .دش یم لصاح هداس

 دندرکیم هدافتسا از مهوت داوم و اهوراد زا لیابق زا یخرب .دومن قلخ ار یهورگ مزیتونپیه

 .دومنیم رتقیمع ار هراو باوخ تلاح هک

 رد زیگناساره یلامعا دهاش ناوتیم یزورما هیلوا نامدرم نایم رد مه زونه
 .هداتفا هشعر هب ناشندب هک هنوگنامه ماهدید دوخ نم .دوب ودوو یاههراونشج

 ینوگرگد تلاح نینچ رد .دنشکیم سفن راد ثکم تلاح هب و هدش فافش ناشنامشچ

 دننک ورف دوخ ندب رد نزوس و هداد فاکش هدنرب و زیت ماسجا اب ار دوخ تسوپ دنرداق اهنآ

 .دننک ساسحا یدرد چیه هکنیا نودب

 یناحور و ینامسج یاهزاین

 دنکیم ادج نت زا ار حور هک .یناحور و ینامسج زاین ود یوس هب نامز لوط رد ناسنا

 و نزوم سفنت نایم طابترا "اهیگوی و ودنه ناضاترم هتشذگ رد .تسا هدش هدیشک
 ینامسج تارییغت رد زغم زا یتمسق هک دنتسنادیمن امآ دنتفایرد ار ینهذ شنیب .

 هعیبط ءاروام یورین کی هک دندرکیم روصت اهنآ نیاربانب .دنکیم شقن یافیا (یکیزیف)
 ار نآ ام ةمه هک تسا یتردق رکف تمالس هک مينادیم ام هزورمآ .دوشیم رما نیا بجوم
 .میتسه اراد

 هس دس س لا للل لا ل اعم

 1. ۷۵۵15 دنکیم راک اگوی هک یسک



 هتفرشیپ مزیتونپیه # ۶

 هتفرگ ماجنا یرامشیب نیوانع تحت ایند رسارس رد مزیتونپیه نونکات ناتساب دهع زا
 هک هجنآ هب هجوت نودب .تسا هدیدرگ هراو باوخ تمالس هب یتاراشا 'دوملت 9 لیجنا رد

 حالطصأ بهاذم زا یخرب رد یداقتعا تاحیضوت اب هارمه هدیقع تردق هدش هتفگ

 .هتفرگ دوخ هب ار وداج یکیزیفاتم

 ار قرب و دعر اهنآ .دنتسنادیم هناشن ار هام و ناگراتس .ناراب ءاهربا لکش ًالثم .دندردیم

 دوخ یجان تشگزاب یارب بش ره .دندرکیم یقلت تعیبط رهق ار دابدرگ و رادشه کی

 هب دنتسناوتیمن ییانشور و رون دوجو نودب اهنآ .دنتخادرپیم تدابع هب دیشروخ ینعی

 ندمآ دوجو هب بجوم ءاقب زراب و مهم هلئسم .دننک ریس ار دوخ هداوناخ 9 دنورب راکش

 .تسا هتخاس ردکم زورما هب ات دوخ تردق زا ار مدرم رطاخ عوضوم نیا دش هنافراع شیاین

 هب ایند فارطا رد هک یروط دندروآ رد رارقتسا هب ار هراو باوخ ناشیشک و ناکشزپ

 نوچ یتلاح تدابع و داروآ رارکت و ییارس همغن لمع .دش لدبم یبهذم لامعا زا یشخب
 رد .تسه و هدوب شخب یلاعت نیقلت کی «تدابع .دروآیم دوجوپ نهذ رد ار مزینونپیه

 رد .دناهدیسر زیمآ نونج یاهراو باوخ هب ناینیشیپ زا یخرب یساسحا براجت نیا یط

 فاکش یزیرنوخ و درد ساسحا چیه نودب ار دوخ ندب و تروص اهنآ یدراوم نینچ
 هب ار دوخ تاینهذ و دننک " یسپلاتاک ار دوخ ندب هنوگچ هک دنتسنادیم ًالبق اهنآ .دناهداد

 دوجو ایند طاقن زا یرایسب رد مه زونه دراوم هنوگنیا .دنهد قوس ییوس و تمس هچ
 .دراد

 ینت ناور ةدیدپ ةيلوا متالع

 هاکناج درد کرد یارب یشور (ندب زا ییاه تمسق زا یزیرنوخ و اهمخز) "اتامگیتسا
 رب ندب رد ار تارییغت یعون داجیا تردق نهذ هک دیوگیم ام هب نیون ملع .تسا حیسم
 . هک دوب هدش هتفهن هچ رد هلئسم نیا زار .تساراد رکف زکرمت و دیدش تاساسحا ساسا

 1. ۲81۳۸۵ دوهب یعرش و یندم نیناوق هعومجم 2. 6181605۷ یاهسلخ نونج

 3. ٩9۳0۵18 بیلص رب یسیع یاهمخز مئالع
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 خیرات رد مزیتونپیه ۀدیدپ .دراذگیم ریثأت هجیتن رب ًاقیمع ینیبشیپ .هدوشگرس نونکا
 .دروخیم مشچ هب نیچ و دنه زین و ناتساب ناریا نارگوداج

 یارب هک هتشاد دوجو ناتساب نامز زا تسا فورعم رایسب هزورما هک اگوی " نشیتیدم
 دیهاوخیم امش رگا لاح ره هب .تسا رثوم یناور یحور یاهراشف رب هبلغ و باصعا ددمت

 تسا رتهب .دیشاب اهنآ ندرب نیب زا ددصرد تالکشم نتخادنا شوگ تشپ یاج هب

 تناتم ای .لکشم زا ندیرب اب ینامسج یاهزاین زا رارف یاج هب .دینک ناحتما ا مزیتونپیه
 اب ات ميراذگب امش یور شیپ ار یرگید ریسم میراد دصق ام نآ لباقم رد نداد جرخ هب

 زا لبق هب مینکفیب هتشذگ هب یهاگن دییایب .دیرادرب نایم زا ار اهنآ و هدش هجاوم تالکشم

 دالیم زا دعب لاس ۲۰۰۰ ات دالیم زا لبق لاس ۴۰۰۰ مزیتونپیه
 ناتساب یاهدبعم رد .دوب ندمت دهم لباب - روشآ دالیم زا لبق لاس ۰

 ییوراد ناهایگاب و دننک تدابع و هدادرس دورس و همغن ات دندرکیم نشور ار ییاهلعشم

 یارب هیلوا هجلاعم ناونع هب یعیبط یاوادم و رکف تلاح رییغت .دنهد افش ار نارامیب

 هدافتسا رامیب رکف زکرمت یارب شتآ زا نویناحور .دشیم هتفرگ راک هب روجنر نارامیب

 .دندادیم نیکست ار وا درد و دندرکیم

 هب درد نیکست هک دهدیم ناشن اهراغ راوید یور رب نیتسخن یاهناسنا یاهیشاقن

 زا لبق یربشوه تهج مزیتونپیه نیون شور دننامه هک دوب مشچ رب مشچ سامت ةلیسو

 رامیب جنر و درد شهاک یارب هنارمآ ییاه هیصوت راک نیا رد هدیزرو دارفا .تسا یحارج
 نیرفن و نعلاب ار تبیصم و الب و دندناوخیم درو و اعد اب ار نایادخ .دندادیم هئارا

 زین نيون مزیتونپیه رد دراد تقباطم نیون مزیتونپیه شور اب دروم نیا .دندناریم

 .دننکیم هنارمآ ییاه هیصوت دوخ ناعجارم هب ناگدننک مزیتونپیه
 اعد مسارم یط رد کناگای لبط یاهگنهآ برض زا هدافتسا اب زین هراو باوخ تالاح

 نیرتزراب دشیم ماجنا هیلوا لیابق رد هک نالاسگرزب عمج رد تیوضع مسارم .دشیم ءاقلا

 1. ۱۸۵۵/۵/00 تدابع اب هارمه رکفت «یشیدنا فرز
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 غولب نس هب یتقو ناوج نادرم هک دندوب دقتعم هیلوا عماوج .دوب اههراونشج مه ناشن

 ینابرق زا لبق هراو باوخ تلاح هب موصعم نارتخد ندرب
 یایند اب یناحور یطابترا نانز اک دندوب رواب نیا رب ناتساب یاهگنهرف زا یرایسب

 و کاپ نارتخد لیابق یاسر .هدیدرگ ینازرا اهنآ رب نداز تبهوم نوچ دنراد اههتخانشان
 هب ار اهنآ ات دندرکیم سح یب ردخم داوم اب و هدرک مزیتونپیه ینابرق زا لبق ار موصعم
 یفاک لیالد .دننک ینابرق نایادخ مشخ لباقم رد دوخ لیبق ظفح تهج ییایاده ناونع

 هدافتسا روظنم نیدب مزیتونپی» زا هک دراد دوجو داقتعا نیا رب نتشاذگ هحص یارب یفاو و

 و اههمسجم ءاهراغ راوید یور یياهیژاقن ,یمیدق سوریپاپ یاهراموط یسررب اب هدش

 ۱ .دیسر رواب نیا دب ناوتیم هتسجرب شوقن و اهیراجح

 زا ییاج ره رد اند رسارس رد شوج درخ روط هب یعون هب مزیتونپیه هک تفگ ناوتیم

 هرک زا یقطانم رد ار هیلوا مزیت ونپیع ینوگانوگ زونه ام .تسا هدیدرک رهاظ یرسب عماوج

 یادص اب هک ,ياهودنه اب دناهدرک رفس نیمز قرشم هب هک ینارفاسم .مینکیم ادیپ نیمز

 دوخ تاقوا یهاگ .دنراد ییانشآ .دننکیم (مزیتونبیه) روحسم ار اهرام ناشتولف نوزوم

 یوس هب تسا نکمم زین اهیچاشامت یتح .دوشیم مزرتونپیه زین (نز تولف) صخش
 .دنوش هدیشک یمزیتونپیه ةدش هریخ یاهمشچ

 دالیم زا لبق لاس ۲۰۰۰ یقرش نشیتیدم
 ار رامیب رکف هنوگچ هک تخومآ دوخ نادرگاش هب ینیچ بط راذگناینب "یات گنو

 "ادو ودنه .دنهد نیکست ار رامیب یحور و یهسج یاهدرد نآ کمک اب ات دننک باوخ

 :دنتشاد نامرد هب زاین هک یصاخ یاهم!دذا.یور رب رامیب رکف زکرمت یررب ار ییاهشور

 ۱ .درک یفرعم

1. Wang Tai 2. Hinudu Veda 



 ۲٩ = هتفرشیپ مزیتونپیه

 دالیم زا لبق ۱۵۵۲ یاهلاس تسد یور رب ندیباوخ
 لمع و یروئت هک تسا نیا زا یکاح هک هدوب یناتساب دنس کی "سوریپاپ سربا

 هک درادیم هضرع ار یکینکت دنس نیا .هتشاد دوجو ناتساب یفرصم بط رد مزیتونپیه

 رس یور ار دوخ تسد کشزپ کینکت نیا رد دندرکیم هدافتسا نآ زا نامز نآ یابطا

 دوب التبم هک ندب زا تمسق نآ یور و تسبیم ار شنامشچ سپس «تشاذگیم رامیب

 یورین کی نآ قیرط زا هک درکیم لمع یلاناک ناونع هب کشزپ ًارهاظ .تشگیم زکرمتم
 :ممافشنااب ا ادم هوا امام داده افشار رامیپ حرف دیار هاب
 .دوب هتخادرپ شیوخ ۀجلاعم هب دوخ هدش تیاده تاروصت

 دالیم زا لبق ۹۲۸ - درد نودب یحارج

 هک دهدیم ناشن ار نامز نآ فورعم کشزپ "نوریچ زا ییاهشقن .هرود نیا تایبدا

 رامیب رد یروط تلاح نیا .دروآیم رد هراو باوخ تلاح هب ار رامیب یحارج لمع زا لبق

 و دشیم هداد تبسن نایادخ هب هک دادیم رس یتامغن اب ار یداروا کشزپ هک دشیم داجیا

 .دیامن هجلاعم ار التبم رامیب ات درکیم کمک حارج هب
 دروم زونه هک " یپارتامورآ هارمه هب ندب زا ییاه تمسق یور رب تسد نتشاذگ

 سفن ات دشیم هتفگ رامیب هب .دوب جیار .تسا هبناج همه و لماک نامرد هب یفورعم یقاحلا

 نامز زا دنک دوخ ماشم دراو ار ییوراد ناهایگای کرحم و دنت یاههحیار و هدیشک قیمع
 .تسا هتشاد یپ رد ار بولطم جیاتن نیقلت تردق هشیمه زورما هب ات ناتساب

 دالیم زا لبق ۳۷۷ - ۴۶۰۰ یاهلاس - هبناج همه یمادقا
 هدافتسا هراو باوخ زا دوخ نارامیب هجلاعم رد زین ینانوی فورعم بیبط طارقپ

 زونه و هدش هیهت شیپ لاس ۲۰۰۰ شاهمان دنگوس هک تسا یطارقب نامه نیا .درکیم
 .دوشیم لماش ار یکشزپ نایوجشناد یلیصحتلا غراف مسارم زا یشخب مه

1, Ebers Papyrus 2. Chiron 

  ۳.کرحم و دنت رطع اب ییاهوراد زا هدافتسا



 هتفرشیپ مزیتونپیه 8 ۰

 رامیب صخش یرامیب عون هب یرکف تیعضو و یدرف یاههصخاش هک دوب دقتعم یو

 ۱ .دوب ینتناور بط و نیون یروئت ماگشیپ وا یروئت .تسا طوبرم

 یرامیب کی یاراد یصخش عون هچ هکنيا نتسناد :تشاد راهظا بط ملع ردپ طارقب

 زا ام .هدیسر تابثا هب وا ةتفگ تحص .دراد درف هک تسا یرامیب عون تخانش زا رتمهم تسا

 یبلق ضارما ۀنیمز رد و .مياهتفرگارف ار ییاهزیچ ناطرس زا ییامن دروم رد ناققحم

 (مارآ ای یبصع) 8 و ۸ درف تیصخش عون هب یبلق هلمح رطخ نازیم هک تفگ ناوتیم
 .تسا طوبرم

 یرامیب یعون زا هک ندب زا یوضع هب هتسب ینامشچ اب حور :هک هتفگ نینچمه طارقب

 تسد نادب ناوتیم رتشیب رکف رد یتمالس مسجت اب هک تفایرد وا .درگنیم .دربیم جنر
 .تفای

 یتمالس تردق شیازفا

 زا یروطارپما نیا گنهرف مظعا تمسق مور گرزب یروطارپما عولط نارود رد

 نادنمدرخ .دشیم لماش زین ار مزیتونپیه بط .دروم نیا .دوب هدش هتفرگ هعیدو ناینانوی

 زئاح رایسب دوب هدمآ مور هب نانوی زا هک رنه نیا .دندوب صصختم هراو باوخ رنه رد گرزب

 روبجم ار اهنآ و هدرک دوخ ةدرب ار بولغم فرط «حتاف هاپس اهگنج رد .دومنیم تیمها

 تیقفوم بجوم هک ییاهتراهم .دنهد شزومآ اهنآ هب ار یکیزیف یاهتراهم ات دندرکیم

 ضارما زا یرایسب هک دنتسنادیم لبق زا اهنآ رگید یفرط زا .دوب هدش نانوی و رصم رد اهنآ

 مخز نوچ ییاهیرامیب هک مینادیم ام هزورمآ .دنراد هشیر یمسج و یرکف یاهراشف رد

 یاهیراجنهان زا رثأتم ًامیقتسم یضرم تالالتخا نوگانوگ عاونا و اهدردرس عاونا .هدعم
 مئالع زا دصرد جنپ و داتفه .قذاح ناکشزپ زا یرامآ ساسارب .تسا یفطاع و یساسحا

 .دنریگیم رارق هلوقم نیا رد ینامسج
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 دالیم زا لبق ۲۷۰ - ۳۰۰ یاهلاس یرصم باوخ دباعم
 هب ار للجم یاههاگتدابع هک دوب یناحور هاشداپ نیدنچ زا یکی رصم "ساهریپ هاش

 .دندناسریم ماجنا هب ینامرد ونپیه هارمه هب ار شیاین و اعد مسارم نآ رد هک ییاهناکم

 هک دندرک فشک ار یرامشیب یاهیشاقن ناسانش رصم .دندوب مدرم تمدخ رد ناتسرامیب

 «ندیباوخ و نداد مل فلتخم تالاح .دادیم ناشن هراو باوخ تلاح رد ار ناگدننک تدابع

 مزیتونپیه دننام ًانیع هرهچ تالاح و هداتسیا ای هتسشن تلاح رد ندب نتفرگ رارق زرط

 .دشابیم یزورما

 زا ءایند رسارس رد هراو باوخ رارقتسا .یدوبهب تعرس دنور رد فرگش جیاتن رطاخ هب

 ةدیدپ .لیجنا یاهناتساد .هدش هدرتسگ ؛اهلگنج نیرتکیرات ات هتفرگ ییالط دیاعم

 دوجو رواب نیا .دهدیم تبسن هعیبط ءاروام یاهورین هب ار ینتناور یاوادم یعیبط
 نیع رد و دهد ناشن ار دوخ رهق ات دنکیم رامیب ار اهناسنا لاعتم رداق دنوادخ هک تشاد

 دالیم زا سپ ۱۰۰۰ - ۱۷۰۰ یاهلاس کیتاپمس مسیطانغم

 یارب یشور ناونع هب هک تساهنرق مسیطانغم اب نآ ماغدا و مزیتونپیه یاهکینکت

 اهیلیخ .دهدب ام هب ناهیک دروم رد یتاعالطا موجن هکنیا زا لبق .دشابیم فورعم هجلاعم

 هب ار هجلاعم تردق هک تسا ینامسآ مارجا زا هتفرگ تأشن سیطانغم هک دندوب دقتعم

 ۀلیسو هب شور نیمه اب یدالیم ۱۶۰۰ لاس رد تبازیلا هکلم .دناهتشاد لاسرا ام ةرایس

 هک دوب هدش ابرنهآ زا هدیشوپ باوخ ماگنه هب هکلم ندب .دش اوادم رابرد ناکشزپ زا یکی

 .دیدرگ قفوم وا نامرد وراد هبش نیا ریثأت رطاخ هب ًالامتحا

 ار مدرم زا یریثک هورگ دناوتیم هک درک فشک هلاس ۳۲ کشزپ کی رمسم نوتنآ زنارف

1. King ۷۲۳۵5 
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 یو .هدش ینازرا وا هب هک تسا یهلآ یتبهوم نیا هک دوب دقتعم وا .دنک مزیتونپیه نامزمه

 , یربهر ار یعمج هتسد یتافیرشت مسارم شیوخ یگدننک روحسم تردق زا هدافتسا اب

 رد ندونغ لاس هدزناپ زا سپ .دشیم یرامش یب دادعت یاوادم بجوم عقاو رد هک درکیم

 دیاب ام اما .درک عنم تبابط زا و یفرعم دایش کشزپ کی ار وا یکشزپ ةعماج ,راختفا

 درک هدافتسا یهورگ یاهدتم زا هک دوب یسک نیلوا وا نوچ میهن جرا ار یو تامدخ
 .دومن یزورما ۀدیدع تالکشم هب یهجوت لباق کمک نیاربانب

 ۱۸۹۰-۱۸۶۰ یاهلاس باوخ رد نتفر هار شرتسگ

 هب مزیتونپپه هک تفایرد یوسنارف سانش بصع کشزپ .توکراچ نیترام نیج

 درف رد ار یکیزیف تارییغت نیقلت قیرط زا یو .دوشیم طوبرم یزکرم یبصع متسیس

 زا یقیمع حطس) باوخ رد نتفر هار و یسپلاتاک .توخر لیبق زا یتارییغت .درکیم داجیا

 تب زا ار یزفم جاوما ًادعب هک دیدرگ مزیتونپیه حوطس رییغت هب رجنم رما نیا .(مزیتونپیه
 .دیشخب ققحت (باوخ) اتلد ات (یرادیب)

 همین دارفا نتشاداو تکرح هب ,یرتسیه یاههنیمز رد صصختم ناونع هب توکراچ
 بلصت .دوب رادروخرب ینایاش مارتحا زا دندشیم سفن یگنت راچد هک یناسک یاوادم و جلف

 فانکا و فارطا رد ار یرایسب نادنمشناد یو .دندیمان توکراچ یرامیب ار یعاخن - یزغم

 یرکفتم ناونع هب یو .دیورف دنومگیز یشیرتا فورعم کشزپ هلمج زا داد شزومآ ایند

 التبم وضع رب اهنآ ریثأت و ناگراتس نتفرگرارق زرط و نیمز ةبذاج .دم و رزج هب ءوجارجام

 و رییغت شوختسد درف یرکف تیعضو هک یلاح رد اهنآ یاوادم هب کمک و یرامیب هب
 .تشاد داقتعا دوشیم لوحت

 دالبمزا سپ ۶۴۶-۱۸۱۷۲ یاهلاس نیتوپسار یسیطانغمنامشچ

 سورربرد رد هک قالخا فالخ یاهارجام رطاخ هب اما دنوخیم بهار ردوخ هک دوب دیش
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 قحلم اب وا .دیدرگ طقاس ترهش زا .دروآ راب هب "ایردناسکلا انیرازت و "مود رازت سالکین
 نیا رب راکتعدب یبهذم ةقرف نیا .دش لدبم بهار کی هب یبهذم هقرف کی هب ندش

 نیتوپسار .دنسریم یراگتسر هب دنیامن هجنکش و دننز هنایزات ار دوخ رگا هک دندوب هدیقع

 یریگولج و اهنآ درد نتساک یارب یو .تشاد هدهع رب یرازآدوخ مسارم رد ار هورگ یربهر

 تباب نیا زا و درکیم هدافتسا مزیتونپیه ةنيمز رد دوخ یاهتراهم زا دایز یزیرنوخ زا

 .تفای یناهج ترهش

 مئالع تسناوت نیتوپسار نوچ تسیرگنیم سیدق کی ناونع هب نیتوپسار هب انیرازت

 رانک ار شیوخ یایح و بجح زین انیرازت دوخ و دهد شهاک شرسپ رد ار یلیفومه

 و دندرکیم یقلت یبهذم یوداج کی ار مزیتونپیه نامز نیا رد .دش لافغا و تشاذگ

 سدقم سیلبا ار وا نارگید .تسادخ بناج زا یاهیده نیتوپسار هک درکیم رکف انیرازت

 هک دوب راکم و زابهقح یدرم وا دوب دایش کی زا شیب یسک نیتوپسار عقاو رد .دندناوخیم
 یجان کی وا دوجو نیا اب .درکیم هدافتسا ءوس یتنطلس هداوناخ رب طلست یارب شت ردق زا

 ار دوخ یتمالس ًاددجم ات دنک کمک رامیب ناکدوک زا یرایسب هب تشگ رداق اریز دومنیم
 .دنبای زاب

 ذوفن ندرب نايم زا هب ,رایسب یشالت یط ۱۹۱۶ لاس رد فزوژ سکیلف سنرپ

 اهنآ .دیچ ار نیتوپسار لتق هئطوت هداز بیجن کی هارمه هب یو .تشامگ تمه نیتوپسار

 شزیگنا هسوسو و باذج هاگن و دوخ یاریگ و ذفان یادص اب نیتوپسار هک دندوب دقتعم

 ۀقالع دروم ینیریش هب ار رونایس مس یدایز رادقم فزوژ .تسا هدرک اوغا ار ناشنانز

 .درک توعد رصق رد یاچ فرص هب ار وا سپس دوزفا نیتوپسار

 هدنام ملاس و تسیرگنیم نارگ هثطوت هب نانچمه نیتوپسار .یمس تفایض مغریلع

 ضوع رد .دناسرب لتق هب ار وا ات درک کیلش رگوداج یناحور هب یروابان اب سنرپ .دوب
 یتردق اب سپس .دش دنلب نیمز زا و درک تیوقت دوخ رد ار کیتونپیه یژرنآ نیتوپسار

 رگراک مادک چیه اما دش کیلش مه رس تشپ ریت دنچ .درک هلمح شنانمشد هب هداعلاقراخ
 .دومنیم ریذپانانف وا .داتفین

1. Tsar Nicholas 2. Tsarina Alexandria 
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 نوخ شندب رب هلولگ تباصا رثا رب .دندرک هتخا و هتشاد هگن ار وا درم شش ماجنارس

 ..دندرک باترپ ناشورخ یاهناخدور لخاد هب ار وا سپس .دوب هدنز زونه اما تفر وا زا یدایز

 یزیرنوخ ای هلولگ تباصا رثا رب هک دش مولعم دنتفرگ سپ زاب بآ زا ار شدسج هک یتقو
 .دوب هتفرگن دای ار انش زگره نوچ دوب هدش هفخ هکلب هدرمن

 دالیم زا سپ ۱۸۸۴ لاس یبصع متسیس - مزیتونپیه .دیرب زمیج
 یو .دنداد ار نیون مزیتونپیه ردپ بقل وا هب هک دوب یدنلتاکسآ کشزپ کی دیرب زمیج

 یمان هملک نیا هک هدش تباث .درک سابتقا ندیباوخ ینانوی هملک ینعم زا ار مزیتونپیه ةژاو

 ماگنه هک زغم تیلاعف رد یزراب یاهتوافت هب یدعب شخب رد امش .تسامسمیب

 هب ار یقیقحت دیرب .درب دیهاوخیپ ,دراد دوجو یکیتونپیه ةراو باوخ ماگنه و ندیباوخ

 هک دوب باوخ زا یلکش مزیتونپیه وا یروئت ساسارب هک داد هئارا ایناتیرب یکشزپ عمجم

 .دومنیم دیفم .دنربیم جنر یرتسیه و عرص زا هک ینارامیب یبصع متسیس لرتنک یارب

 هب ار ییوداج یاهتردق ةديا هک .دوب رمسم ناوریپ زا یکی یو لصا رد و عقاو رد

 ینیقلت یو یروئت رد هک یروط داد شرتسگ ار یاهتفرشیپ یرولت وا .تفرگیم رخسمت

 هدوزفآ یدرف تاروصت زا یشان یدوبهب دنور هب دشیم اقلا رظن دروم صخش هب هک
 :تشگیم

 ۱۸۵۶ - ۱۹۳۹ یاهلاس دیورف زیلانآ - ونییه

 رب رضاح باتک ) .داد لاقتنا متسیب نرق هب مهدزون نرق زا ار مزیتونپیه دیورف دنومگیز

 ؟نیمز رد دیورف فشک (دنشکب مکیوتسیب نرق هب متسیب نرق زا ار رنه نیا هک تسا نآ
 یاهیراجنهان نیب طابترا هب ار نادنمشناد هجوت ۱۸۰۰ یاهلاس رخاوا رد یواکناور

 رد ام یساسحا یاهشنک او یور رب هتشذگ تارطاخ هک درک تباث ایور لیلحت و مزیتونپیه

 همین ریمض دروم رد دوخ یروئت طسب یارب مزینونپیه زا هک تشاد دصق دیورف
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 ةيرظن ماجنارس یو - تخاس المرب ار عوضوم راظتنا دح زا شیب وا اما دنک هدافتسا رایشوه

 زا یخرب هک اجنآ زا .داد رییغت ندب رب نآ ریثأت و رکف یاهدرکراک هراب رد ار یکشزپ

 دروم زین لاح هب ات هیرظن نیا هتبلا) دشیم طوبرم " سوپیدوا ۀدقع هب وا یاهیروئت
 دییأت هب هک دوب ایور لیلحت دش نآ ماگشیپ وا هک یراک اما ؛(هدوب دیدرت و شسرپ
 کی هب وا .دنتسنادیم قثوم 9 لدتسم ار نآ و دوب هدیسر یسانشناور رما ناصصختم

 تسدب هتفای تیاده روصت قیرط زا ار دوخ ییانیب ات درک کمک یکرتسیه یانیبان رتخد

 ار دوخ ییانیب تسناوت دربیم رس هب یقیمع مزیتونپیه رد هک ینامز رد ینعی .دروآ
 ترهش نیا و دیدرگ یکشزپ ناهج رد دیورف ترهش نتفرگالاب بجوم عوضوم نیا .دبایزاب

 ۱۹۳۷-۱۸۷۰ رلدآ تربلآ

 ار " سکدوترا یواکناور هسردم هک دوب رلدآ تربلآ .دیورف یشیرتا نارصع مه زا یکی
 تالایا هب شاهداوناخ و رلدآ ۱۹۳۵ لاس رد .دنک هبرجت ار هراو باوخ رارقتسا ات تفگ گرت
 .دش هتفریذپ تباث داتسا کی ناونع هب ایبملک هاگشناد رد یو و دندرک ناکم لقن هدحتم

 دیکأت یفنم و تبثم یرادنپ دوخ تیمها رب یدرف لماکت رب ینبم دوخ لیلحت رد رلدآ
 هک دش نیا هب رجنم رما نیا .تسا «ینیب مک دوخ ؛دقع» یلک هشيدنا راذگناینب وا .تشاد

 یو .دنک راک یناور یحور یاهیرامیب ینتناور یسانشتلع لمع و یروئت ةنيمز رد رلدآ

 حطس رد رضاح لاح رد هیرظن نیا هتبلا هک دوب ندب هب رکف هجوت و تبارق ةیرظن ماگشیپ

 .دراد دربراک یسانششور و مزیتونپیه یکشزپ یاهکینکت زا یرایسب یارب یاهدرتسگ

 دالیم زا سپ ۱۸۵۷ - ۱۹۲۶ یاهلاس "وک ینیقلت دوخ

 شقن یافیا هب یو .دوب هتفرشیپ ییاقلا دوخ گرزب ردپ یوسنارف کشزپناور .وک یلیما

 لاح نامز شیدنا تبثم نارکفتم ورشیپ یو .درب یپ دوخ زا درف تبثم روصت شری ذپ

1. Oesipus Complex 2. Orthodox 

3. Coue 
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 ره هب نور ره .درک اوادم هلمج نیا ررکم رارکت هب ناشنتخاس راداو اب ر نارامیب وا تنا

 .موشیم رتهب و رتهب نم قیرط

 یط رد ینیقلت دوخ رد هتفر راک هب یاهکینکت ندمآ دوجو هب لماع وک یاهکمک

 یرامیب نامرد و یریگشیپ رد ار یمهم شقن اهنت هن تبثم روصت .تسا یمزیتونپیه دوخ
 .تسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا زین صخش یالاب لپسناتپ کرد رد هکلب .دنکیم ءافیا

 دالیم زا دعب 1۹۰۴ لاس فولواپ یطرش شنک او
 کرحم راتفر ۀنیمز رد دوخ تاقیقحت رطاخ هب یسور کشزپ فولواپ ناویا رتکد

 دنچ زا سپ .دروآیم رد ادص هب ار یگنز گس کی هب نداد اذغ زا لبق فولواپ .دش یطرش

 شقازب.دوبن مه هنسرگ هک یتقو یتح ,گنز یادص ندینش اب گس لمع نیا رارکت راب
 تصش هک تسا تلع نیمه هب .تسا بیترت نیمه هب زین ناسنا شنک او .دشیم حشرت

 .دنتسه داوم هب دایتعا تالکشم یاراد دصرد لهچ و دنراد نزو هفاضا اهییاکیرمآ دصرد

 ۱۹۵۵ - ۳۰۰۰ یاهلاس یناهج شریذپ
 یاوادم تهج ار مزیتونپیه یمسر روط هب ۱۹۵۵ لاس رد ایناتیرب یکشزپ عمجم

 رد دعب لاس هس .درک دییات نامیاز و یحارج .درد نودب یشوهیب .یبصع - یناور نارامیب

 .دومن یوریپ ار قوف دروم اکیرمآ یکشزپ عمجم یناور تشادهب نمجنا ۱۹۵۸ لاس

 یقاحلا دروم کی ناونع هب مزیتونپیه هک دنتشاد دیک أت رما نیا رب ییاکیرمآ ناکشزپ

 ناکشزپ هب مزیتونپیه حیحص شزومآ هب اهنآ .دشاب هتشاد دربراک دناوتیم نامرد و وراد هب

 .ماملو وئل ,نوسکیرا نوتلیم رگورک سا مایلیو .دنتشاد دیک ات نآ یمرگرس ةبنج حیبقت و
 اهلاس هک دنتسه اکیرمآ یکشزپ عمجم ریثک یاضعا زا یدودعم دادعت تنیارب مایلیو

 ۱ . .دندرک مزیتونپیه ندرک دنمدوس فقو ار دوخ تقو

 بولطم ریثات هب هدش هتخانش ینتنآور یکشزپ ردپ ناونع هب هک زین یلس سناه
 هک دهدیم حیضوت یگدنز سرتسا مان هب وا هداعلاقوف باتک .دوب دقتعم ناور تشادهب



 ۳۷ ت هتفرشیپ مزیتونپیه

 تالالتخا و سرتسا زا رثأتم ًامیقتسم هدعم مخز و درد تشپ .دردرس نوچ ییاهیرامیب

 .دنتسه یناور - یحور

 یاج هب نارگید و دوخ مزیتونپیه یگنوگچ :هلمج زا هدنسیون نیا یاهباتک رگید

 یدنمناوت .دنک لیمحت رظن دروم درف هب ار هدننک مزیتونپیه صخش خوسنم روصت هکنيا

 دیدج یاهکینکت یریگراک هب اب نز و درم نارازه هرود نیا یط رد .دشخبیم ءاقترا ار درف

 .دناهدش لدبم یاهفرح ییاه تسیتونپیه هب مزینونپیه

 مکی و تسیب نرق ةدرتسگ ز این
 ییالاب حطس و هدرتسگ تاقیقحت ایند رسارس یکشزپ زک ارم و اههاگشناد زا یرایسب رد

 تکرش یناهج یاهشیامه رد ناحارج و ناکشزپنادند .ناکشزپ .تسا ماجنا لاح رد

 هدافتسا دوخ راک رد مزیتونپیه یاهکینکت زا هک ار برجم کشزپ نارازه هک دننکیم

 .هدرک بلج دوخ یوس هب ار دناهدرک

 یارب ار خیرات لک درخ دش میهاوخ روبجم هک میاهدش دیدج ینرق دراو یلاح رد ام

 اهشزرا و تالاح رد یدج یتارییغت.میناوخ ارف ناسنا زیمآهرطاخم راتفر اب یگدنز درب
 زا یتسمرس اب ات دندوب هدش یطرش هتشذگ نرق رد مدرم ایفا مزال ناسنا یاقب یارب

 .دنزيرگب یگدنز تیعقاو

 :هدحتم تالابا تشادهب هرادا طسوت هدش هئارا رامآ قبط

 یلکلا رفن نویلیم ۲
 اناوجیرام هدننک فرصم رفن نویلیم ۰

 یراگیس رفن نولیم ۶۱

 نیئفاک هب دنمقالع رفن نویلیم ۰

 کارک/ نیئاکوک هدننک فرصم رفن نویلیم ۵
 نیماتفمآ هپ داتعم رفف ۰

 نیئوره هب داتعم رفن ۰
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 هدوب سرتسا هب طوبرم ناشیرامیب هک ینارامیب دصرد ۰

 دناهتشاد نزو هفاضا دنوپ ۱۵ یلا ۱۰ هک یناسک دصرد ۶۰

 دنربیم جنر یباوخدب زا هک یناسک دصرد ۰

 صخش ره ناوت تسا رداق .قوف یاهراتفر حیحصت و نتخاس راهم رب هوالع مزیتونپیه

 .دشاب نارگید یگدنز یماح و هدرک تفرشیپ یگدنز رد هک درب الاب یدح ات ار

 ۱۹۰۰ یاهلاس رد تفرشیپ
 فالتخا اما تسا زادنا نینط لاح نامز رد مه زونه هتشذگ یاپ یادص هک یلاح رد

 رد هک یصخش هزورمآ هک تسا نیا رد نيون یپارتونپیه و ناتساب مزیتونپیه نایم شحاف

 فالتخا نیا لیلد هب .دهدیم حیجرت رتشیب ار ینوریب یورین کی تسا یپارتونپیه تحت

 و یکیزیف ...یفطاع ؛یرکف شخب تردق یورین کی هب نت اهنویلیم یارب مزیتونپیه

 .دش لدبم یحور

 یدنور ماجنارس مزیتونپیه «یرواب ژک و یتسرپهفارخ اهنرق تشذگ اب زاغآ نامه زا

 ناونع هب هدش حالصا یاهکینکت زا یکشزپ نمجنا مظعا شخب نونکا .تسا هتفاي یلک
 زکرم دننام اهاج زا یرایسب رد .دننکیم هدافتسا ینامرد یاهشور هب یقاحلا دروم کی

 نیا دروم رد یهاگآ و هدش بیکرت ینامرد لماوع یریگراک هب یاهشور جیاوین ینامرد

 دروم دننام) یتنس بط هب مزیتونپیه قاحلا .تسا ندش رادیدپ لاح رد تیعقآو

 و یحور یاهمخز ندروآ رطاخ هب زا هک ساسحا شنک او دننام) یکشزپناور و (یربشوه
 رامیب نهذ رد هک یفطاوع و اههشیدنا نتخیر نوریب عقوم رد هتشذگ کاندرد ثداوح

 .تسا دنمشزرا مه (دوشیم یشان تسا

 ۱۹۰۰ یاهلاس طساوا رد هرخالاب مهبم تاروصت اهنرق تشذگ اب و زاغآ نامه زا

 هورگ زا یگرزب شخب ناونع هب ماجنارس و .دش هتخانش نيون ملع کی ناونع هب مزیتونپیه
 هک ینامز زا ناسنا .تسا هتفاپ یلک یدنور هدش حالصا یاهکینکت زا هدافتسا اب و ینامرد

 .دیسر جوا هب و دیدرگ افوکش دش هاگآ هقالخ رکف و شوه ءرکف لرتنک تردق زا

 .دننکیم راک ینتناور یاهیرامیب رب هبلغ هب کمک رد هبناج همه روط هب هک یناسک



 ۲٩ « هتفرشیپ مزیتونپیه

 ینیقلت رگا هک دننادیم اهنآ .تسا طابترا رد یکیزیف یاهشنکاو اب زغم هک دننادیم

 ود نامیا اب نیقلت تردق .دوشیم لدبم یطرش شنکاو کی هب دوش رارکت اهراب و اهراب

 .دنناوخیم هزجعم یکیزیفاتم و یبهذم حالطصا هب ار نآ اهیضعب هک .دوشیم ربارب

 زا یکی دندرک پاچ ار دیدج یاهدلوت زا یتیوانع اههمانزور هتشذگ نرق یط
 :تسا هدمآ لیذ رد هدش نالعا یاهرتیت

 ۱۸۹۰ یاهلاسرمسمثراوباوخ شورزاهدافتسااب درد نودب نامیاز

 هعماج هفرم هقبط و نارادلوپ نایم رد یکیش عوضوم هب ایند رسارس رد ربخ نیا شخپ

 و نانز صصختم کشزپ کی مهدزون نرق نایاپ رد نامز نامه رد ًادودح .تشگ لدبم
 زا لبق زور هن ینز هک درک شرازگ ار یدروم سیوس لها "یکسلووربود رتکد مان هب نامیاز

 نز نیا هب .دوب هدش نیقلت وا هب درد ساسحا مدع یونا مزیتونپیه کی قیرط زا نامیاز

 تحار ترابع و هدرک شزاون ار دوخ مکش یاهرود و بترم روط هب هک دندوب هداد دای رادراب

 .دنک رارکت ار ایب ایند هب

 هطوبرم کشزپ .هدوب درد نودب ًابیرقت شنامیاز هک داد شرازگ دعب اهتدم نز نیا

 ؛.منک هدافتسا مرفورلک زا هتشذگ لثم متسناوتیمن نم» هک درک راهظا

 نم .دش رتناسآ یکیتونپیه نیقلت اب متسیب نرق رد اهنامیاز و اهیگلماح زا یرایسب
 دح رد ات مداد شزومآ نتسبآ ناردام هب ار یمزیتونپیه دوخ دراوم زا یرایسب رد دوخ

 .دنریگ راک هب نامیاز زا لبق ینالوط درد نیکست یارب ار تراهم نیا ناکما

 دایتعا عون ۵ ندرب نیب زا :مکی و تسیب نرق دربن :

 داجیا ببس و هدرک ضوع ار ناسنا لاح هک .تسا نادرگ ناور یوراد کی لکلا .

 نوچ تسا روآ باوخ و نکسم یوراد کی لکلا .دوشیم یمدآ ندب و زغم رد یتارییغت
 ندز فرح زرط رد دناوتیم نمض رد .دهدیم رارق راشف تحت ار یزکرم یبصع متسیس

 ہا ل ا ومالا را تا

1. Dobrovolsky 
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 ضراوع هوالع هب .دوش هظفاح نداد تسد زا و یشوهیب بجوم و هدرک داجیا لالتخا

 .دراد لابند هب زین ار یبلق یاهیرامیب و ناطرس نوچ یکانرطخ

 دروم حیرغت یارب و شخبمارآ کی ناونع هب زاغآ رد لکلا نوچ مه اناوجیرام .۳
 شمزرآ ساسحا زاغآ رد دننسه تحاران و یبصع هک مدرم زا یضعب .دریگیم رارق هدافتسا

 ساسحا دنبرطضم و هدرسفا ًاقیمع هک یناسک هب دنناوتیمن داوم اما .دننکیم یداش و

 دناوتب یسک رگا .دنشخبیم تدش اهنآ رد ار یگدرسفا و بارطضا طقف .دنهدب یشخبحرف

 .دنادب روآ طاشن ةدام کی طقف ار نآ دناوتیم ًاتعیبط .دنک یگئشن ساسحا اناوجیرام اب

 .تسا یتعنص ناهج رد یرایسب و گرم للع نیرتمهم زا ...راگیس ندیشک .۳

 ریم و گرم للع زا شیب لماع راگیس ندیشک دهدیم ناشن هک تسا تسد رد یدهاوش

 .تسا نیتوکین دوجو لیلد هب خساپ .دنهدیم همادا نآ ندیشک هب مه زاب راگیس تارطخ

 نیا دروم نیا رد بوخ ربخ .تسا نیئاکوک و نیئوره نوچ روآ دایتعا یاهدام نیتوکین

 .دوب دهاوخ نآ ماجنا هب رداق مزیتونپیه اب دنک کرت ار نآ دهاوخیم هک یسک ره هک تسا
 نآ دنناوتیم مزیتونپیه هسلج ود ای کی اب دندیشکیم راگیس تکاپ کی یزور هک یناسک
 .دننک کرت ار

 ناشرکفات دننکیم فرصم ردحم داوم اهیضعب ...نوگانوگ ردخم داوم هب دابتعا ۴

 شیب .درب دهاوخ نیب زا مه اب ار ناششوه و لقع ماجنارس ردخم داوم هکنیا زا لفاغ دوش زاب

 ینوناق روط هب(شخبورین) ازیژرنا یاهصرق زا بترم روطهب ییاکیرمآ نویلیم ۱۰ زا
 هب ینوناقریغ روط هب رفن نویلیم ۱۰ یلآ ۵ نیب نیمخت کی ساسارب .دننکیم هدافتسا

 هب دایتعا .دنرضم هزادنا کی هب (ینوناقریغ و ینوناق) دروم ود ره .دنتسه داتعم ردخم داوم

 ماد زا دناوتیم یسک تردن هب اما دوشیم عورش دنمدوس و ناشخرد یتلاح رد ادتبآ داوم

 کدنا کدنا یسک هک هنوگنامه هک تسا نیا کانرطخ تیعقاو .دزاس اهر ار دوخ نآ ةسوسو

 ار همه) ایوناراپ :لیبق زا یناور یاهیراجنهان زا یخرب للع .دنکیم هبرجت ار اناوجیرام
 یراجنهان نیا .دهدیم شرورپ دوخ رد زین ار یگدرسفا ؛اوزنا «(درادنپیم دوخ نمشد

 .دشاب هارمه درف اب داوم فرصم زا سپ ۳ د



 ۴۱ ۳ هتفرشیپ مزیتونپیه

 هک دراد دوجو اذغ هب طوبرم لکشم هدزاود ,هد لقادح یک اروخ یاهیراجنهان .۵

 کمک اهنآ عفر هب یهورگ ای یدرف مزیتونپیه اب ناوتیم و تسا یناور یاهراشف زا یشان

 ییاذغ میژر ؛دیدش و لومعمریغ یگنسرگ یشراوگ یاهمخز «ینزو مک نزو هفاضا .دومن

 یاهیراجنهان هلمج زا (هریغ و ناطرس «لورتسلک «تباید عاونا لیبق زا یدراوم یارب)

 .دیزرو مادقا اهنآ عفر هب مزیتونپیه کمک اب ناوتیم هک دنتسه یکاروخ
 تشاد دهاوخ یپ رد ار یرتهب جیاتن اهنت هن نامرد دنور رد مزیتونپپه نداد لیخد

 شوه ندرب الاب لیلد هب .دروآیم ناغمرا هب درف یارب ار یحور یهاگآ عون نیرتفرژ هکلب

 .میربب رفاو یتذل هتفرشیپ یگدنز کی زا ات مياهدامآ نونکا ام .ناسنا راشرس

 اج ره هب ییاضف یرفس و مزیتونپیه
 رد ار یناوارف یلمع یاهدربراک .هتشذگ رد ینهد یاهیتفگش رب هوالع مزینونپیه

 .دهدیم هئارا اضف رصع

 اضف رد ناسنا زاورپ دوس هب ناششناد زا ات دمآ دهاوخ لمع هب توعد اهتسیت ونپیه زا

 تحت ءاقب تهج رد ام ییاناوت هب هوقلاب رازبا نیا .دننک هدافتسا یاهدرتسگ حطس رد

 کی شزومآ تحت دارفا یارب .درک دهاوخ کمک ,هبذاج نادقف دننام لومعمریغ یطیارش

 اهنآ رد یوج یطیارش رییغت هب تداع هک دش دهاوخ بجوم رکف ةتفاي رییغت تلاح

 .ددرگ لیهست

 رتشیب یو هک درک دهاوخ نیقلت صخش هب ینهذ ریوصت «یباختنا دزمان هب کمک یارب .۱

 تکرش باختنا قیرط نیدب .یروس شیامزآ کی ات تسا یلمع شیامزآ کی تحت

 .دوب دهاوخ رادروخ رب یرتشیب تحص زا ناگدننک

 یفرصم یژرنا رادقم و کیلوباتم نازیم نتساک یارب قیمع هداعلاقوف مزیتونپیه ۲ ۰

 رد هک دراد ییاضف نارفاسم هب ندیشخب نانیمطا یارب یاهداعلاقوف ةدیاف مزیتونپیه ۳

 و ماحدزا رپ یطیحم رد .ینالوط یاهرفس رد «لومعم ریغ و راوشد یاهتیعقوم
 .دناهتفرگ رارق یداعریغ
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 یاهشزرو نادقف ءاج دوبمک و یگدرشف .ینزویب :لیبق زا یلماوع هب راشف شهاک ۴

 .دراد یگتسب .مه اب دارفا ندب کیدزن سامت و لومعم

 هب طوبرم لئاسم لیبق زا یسانشناور لماوع ریاس و یساسحا و یرکف لداعت بسک ۵

 .اههبیرغ زا سرت و یگنتلد ,لغش .هداوناخ

 زاربا و هلهله و اروه اب تیوقت نیا و دنوش تیوقت دنناوتیم یسابتقا یاهشنکاو ۶

 ناس هب یجراخ ورملق رد نیمز یور دیدج نایفارطا هب تبسن دیدش تاساسحا

 .ددرگ رسیم .نیمز حطس هب تشگزاب
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 دینادب رتشیب دوخ زیگناتفگش زغم دروم رد

 درادیم او تیلاعف هب ار امش هوقلاب لماع مزیتونپیه

 هراو باوخ حطس یاقلا
 ریخا نرق رد اما تفرگیم ماجنا .دوش هتخانش هکنآ زا شیپ اهتدم مزیتونپیه هچرگ

 ماجنا ندب رد ار ییاهراک زغم هک دنتفایرد اهنآ .دندرک فشک ار نآ شقن نادنمشناد
 باوخ تلاح هک مينادیم ام لاح .دنهدیم ناشن شنک او لباقم رد تاساسحا و دهدیم

 زی و دهدیم رارق تسا نیقلت یاریذپ هک زغم زا یشخب اب طابترآ رد ار ام کیتونیپه ۀراو

 .دوش هداد میلعت یمسج و یرکف یتمالس ءاقترا یارب دناوتیم
 و سایق تردق یاراد دنیوگیم زغم نآ هب هک یدنوپ راهچ ات هس دننام یاهلژ ۀدام نیا

 یاهیدنمناوت رگا هک دناهتفگ ناسدنهم .تسایند رتویپماک نیرتگرزب زا شیب یلالدتسا

 .دشیم یتموکح نامتخاس یگرزب هب دیاب روکذم رتویپماک هزادنا دندشیم ربارب ود زغم
 بیترت اب نورن ره .تسا نورن مان هب یبصع لولس نویلیب یس زا یبیکرت امش زغم

 طابترا .دنناسر ماجنا هب ار یرامشیب فیاظو ات تسا لصو اهنورن ۀیقب هب یصاخ

 یبصع متسیس اب یسیطانغمورتکلا نیشام کی هطبار هب هیبش ندب و زغم یتخانشناور
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 .دنکیم لمع هدنتسرف ناونع هب هک تسا

 , دوخ ةبون هب زغم .تسا راکرپ زغم فطلس تحت بصع و هچیهام وضع ره زا لولس ره

 هیذغت نآ زا هک تسا یزیچ ریثأت تحت و دهدیم ناشن شنکاو رتویپماک کی نوچمه

 .ددرگیم بوسحم هتفای تراهم ربراک کی یعون هب مزیتونپیه .دوشیم

 زغم یبرم - مزیت ونپیه

 ريغ و یدارا یاهمتسیس لرتنک لاح رد مادم روآ تفگش رتویپماک هبش نیا زغم
 ار دوخ راک لک .هتشذگ تاروصت تارطاخ و اههتفای ساسارب زغم .تسامش ندب یدارا

 ادب رغم درکلمع هب تبسن تفگش یشنیب ام یسانشبصع ملع ڈی ات اب .دنکیم نییعت

 یتخانشناور یاههزجعم ندناسر روهظ هب یارب مزیتونپیه زا میناوتیم نونکآ و مینکیم
 .مینک هدافتسا .دنتفگیم «بان یوداج» هبام ناردپ هک یکیژولویب 9

 .تفرگارف ار نآ زا هدافتسا رنه دیاب اذل تسا یزیرغ لماع کی دوخ شوه هک اجنآ زا

 تسد رد ءار حوطس نیرتیلاع ات ینامسج تمالس یاقترا زین و یدرف شوه شیازفا یارب

 زا یمین طقف :هک تشاد راهظا یریذپلد و بوخ وحن هب زمیج مایلیو .تشاد میهاوخ

 هتشگ راهم نامناجیه و بات و بت .تسا رایشوه .میشاب دیاب هک هچنآ اب سایق رد ام دوجو

 هدافتسا دوخ یکیزیف و ینهذ عبانم زا یمین زا طقف ام .دنوشيم لرتنک ام لامعا و

 دوخ زا هتشذگ رد هک یراظتنا زا رتالاو ار ام تسا رداق هک زغم زا تمسق نآ اب ار ام دناوتیم

 تینالقع هب و هدیناهر یساسحا یمگردرس زا ار درف مزیتونپیه .دزاس طبترم .میتشاد

 هب دورو یارب تسا یاهزاورد .تسا هفسلف ای رواب کی یارو یزیچ مزیتونپیه .دناسریم

 یاقترا مزیناکم دوخ زغم رد و هدوب اراد ار نآ ام زا کی ره اریز .یهاگآ حطس نیرتالاب

 .میاهداهن انب ار شیوخ تاداقتعا 9 تاروصت
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 دیشاب زغم یاهنیپ مسج بقارم

 رد هدش هدید ریواصت زا تاروصت و راکفا .دنوشیم عورش ییانیب ةناتسآ ریز رد تارییغت

 پچ ۀرکمین هب "یاهنیپ مسج مان هب یبصع ربیف هتسد کی قیرط زا زغم تسار هرکمین

 هب ات هدرک لقتنم تسار فرط زا ار اهمایپ هتشر نیا قیرط زا اههدنتسرف .دنوشیم لقتنم

 قیرط زا و هدش هداتسرف عاخن هب اهنامرف اجنآ زا .دسرب لمع هلحرم هب پچ فرط ةلیسو

 .دنسریم ندب زا یصخشم تمسق هب اهمایپ ینوخ یاهگر و یبصع رامشیب یاههتشر

 تحت ار دوخ شقن تمسق ره .درک هیبشت ینوفمس رتسکرا کی هب ار زغم ناوتیم

 و ساسا رب یبصع یاهطبار .دنکیم ءافیا «رایشوه همین نهذ» دوخ رهام ربهر یهدنامرف
 دا تا ترا هتک ف تیا یا هی تخت یاسیتم هام اتش کا بهت

 .دروآ مهارف ار بارطضا ای یگدرسفا تابجوم سکعلب ای کرحت «شمارآ ,یداش تابجوم

 اهنآ .دننکیم رادیب حبص و هدرب باوخ هب بش رد ار امش لاعف و راک رپ یاههدنتسرف نیا

 یاضعا درکلمع تبسن نامه هب و هدرک تیاده ار یمسج تکرح اي ساسحا .:رکف هنوگره

 لمح متا نیرتکچوک یتح اهلولس مامت هب یژرنا یدایز رادقم .دنشخبیم مظن ار امش
 .دیشخب تیاده ورین نیا هب هک دنکيم کمک امش هب مزیتونپیه .دوشیم

 مزیت ونپیه ةژاو فیرعت

 لدبم ینهذ ةدیدپ نابزیم کی ششوپ تهج هناگ هس یظافح و رتچ هب مزیتونپیه

 .تسین یزیچ هچ مزیتونپیه هک میهدب حیضوت دیهدب هزاجا زاغآ رد .تسا هدش
 سکع رب .هعیبطلا ءاروام هن و تسامک تلاح هن یرادیب هن و تسا باوخ هن مزیتونپیه

 ود ره زا یبیکرت عقاو رد .تسا ندش رادیب ای ندیباوخ دننام یعیبط تلاح کی مزیتونپیه
 :تسا تحارتسا لاح رد ندب دسریم رظن هب هک یلاح رد .تسا یلاع یحطس رد دروم

 اهمایپ دناوتیم و دربیم رس هب تلاح نیرترایشوه رد یقیرط هب و تسا رادیب ًالماک نهذ

 تروص دناوتیم ینامز اهنت مزیتونپیه لاح ره هب .دنک تیاده ندب یاهمزیناکم هب ار
 .دشاب هتشاد دوجو یساسحا یگدامآ هک دریذپ

 س ل ل س اا ا الل س ۳۳۳۳۳۳۳۳77777777 ج_-س ست م سس » ا
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 تروص سانشناور کی کمک اب ای صخش دوخ طسوت دناوتیم مزیتونپیه یاقلا

 .رد ار یتبثم جیاتن یهورگ هچ و یصوصخ تروص هب هچ مزیتونپیه تاسلج .دریذپ

 حیحص و هدنزاس نیقلت شریذپ تهج نهذ یزاسهدامآ رد لاح ره هب .تشاد دهاوخرب

 هب یتح دناوتیم هک دنکیم مهارف ار یندرک رکف ناکما هراو باوخ تلاح .تسا رثوم

 .دشخبب یدوبهب دیما صاخشا نیرتهدرسفآ و نیرترامیب

 دشیم لیمحت وا رب هک ار هچنآ ره ام نهذ «ینورد لرتنک و دوخ تیوقت نودب

 هب دناوتیم یکیتونپیه یاهکینکت رگید یوس زا .دنامیم یقاب هنوگنامه و تفرپ ذپیم

 ناوتان دارفا هب نینچمه .دنناسر ماجنا هب ار لومعم ریغ یاهراک ات دنک کمک یداع مدرم
 اهنآ ناهنپ یاهتردق و دنک رهاظ ار صخش ره یاهیدنمناوت .دنوش اناوت ات دنک کمک

 .دیامن فشک ار

 مزیتونپیه حطس راهچ

 (افلآ) مزیتونپیه هبش .۱
 راک رکف تیاده و نشیتیدم ًالبق هک یصاخشا یارب هک تسا کبس یحطس .حطس نیا

 هب اب و هدش عورش تالضع ندرک لش اب تلاح نیا .دوشیم لصاح یناسآ هب دناهدرک

 هتفای شهاک بلق نابرض دادعت .درف یارب یدونشخ و یدنماضر سح کی ندروآ ناغمرا

 زین هرطاخ یروآدای تردق و هتفاي ءاقترا رکف زکرمت .دوشیم اونمه قیمع سفنت متیر اب و

 .دباییم شیازفآ تبسن نامه هب

 (قیمع یافلآ) سرتسا نتساک ۲

 زاب ار اهنآ نامرف اب ناوتن و دنوش هتسب دوخ هب دوخ اهمشچ تسا نکمم حطس نیا رد
 یتسس و یگدولآ باوخ تلاح .دوشیم صقن راچد یسح یاهمادنا تیلاعف روتوم .درک
 نودب و لش وا تسد و هدرب الاب ار رظن دروم صخش تسد ربراک هک یروط دراد دوجو
 .دتفایم نیپاپ تمواقم
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 (کبس یاتت) یساسحا- یرکف .۳
 !یسپلاتاک نیقلت هب تبسن هدرب الاب تسد دوشیم قیمع هراو باوخ هک یتقو

 الاب تیعضو نامه رد هدیشک لوط نامز تدم رد دناوتیم و هداد خساپ .ریذپانفاطعنا

 .تسا هدش هتفریذپ مزیتونپیه زا دعب تارثا زا یشان نیقلت .دنامب یقاب هدش هتشادهگن

 (قیمع یاتت) روک .۴
 هدرک داجیا ار قیمع قوف هراوباوخ کی هک تسا یلحم (روک) "یژرنا عطاس زکرم

 لد تسا نکمم هک ار هچنآ رکف اجنیا رد .دزاسیم راکشآ ار دوخ ام حور اجنآ رد هک یروط

 دهاوخ هدوشگ یگدنز ییابیز هب ناممشچ و میوشیم رادیب ام .دنکیم شاف .دراد ناهن

 نیا زا کیزیفاتم تایبدا .دیآیم رد شاعترا هب ام دوجو رد یناحور یقشع دوجو و دش

 یارب ار یرگنشور یعون اریز دنکیم دای موس مشچ هب دورو یارب یلخدم ناونع هب زکرم

 .دنناوخیم یموجن یحرط ای نت زا رتارف یتذل هبرجت ار نآ یخرب .دیامنیم داجیا دارفا

 هک تسین انعم نادب نیا .دنورب رتقیمع ءافلآ حطس زا راب نیلوا یارب دنناوتیمن همه

 و دننکیم عورش کبس رایسب هراو باوخ حطس زا یخرب .درک کمک اهنآ هب ناوتیمن

 قمع نازادرپ هیرظن هک یلاح رد تشاد دنهاوخ لبق راب زا رتقیمع ینیرمت راب رهًابقاعتم
 تاناسون حطس هک تسا نیا تیعقاو اما دناهدرک میسقت هاوخلد یاههورگ رد ار هراو باوخ

 .تسا هلوقم ود نیب اهاج یضعب رد مدرم رثکا یارب روبذم

 رد .دناهتشادنپ هنوگامک یتلاح ار قیمع مزیتونپیه یمیدق یاهتسیتونپیه زا یخرب
 ام هتفر مه یور .تسا یرایشوه و هاگ أ روعش دقاف و درادن یاهتساوخ چیه درف تلاح نیا

 تسیب ةبرجت .تسا روعش حطس نیرتالاب «هراو باوخ حطس نیرتقیمع هک مینادیم نونکا

 هچ مزیتونپیه ممهفب هک هدناسر کرد زا نازيم نیا هب ارم هنیمز نیا رد نم ةلاس ود و .

 تیلوئسم شریذپ و هراو باوخ قمع .تسا دیفم ناسنا راجنهبان راتفر حالصا یارب تقو

 .دراد یگتسب مزیتونپیه دروم درف ةزیگنأ هب ندش رتهب تهج .رییغت یارب

 .دنامیم یقاب تلاح نامه هب دنهد رارق هک یتیعضو ره رد ار رامیب یاهمادنا نآ رد هک یکشزپناور رد یتلاح

CORE = Center of Radiant ۷2.  
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 ینوگرگد هب ینطاب یرفس
 دینک فشک ات دربیم تاساسحا و نهذ نورد هب زیگنالد یرفس هب ار امش مزیتونپیه

 نینچمه و باتزاب یاضف نیا .دناهدرک یزیر همانرب ار امش نوریب زا ییاهورین هنوگچ هک

 رییغت .دینک رارکت ای هداد رییغت ار شیوخ یاهباتزاب دیناوتیم امش اجنیا رد .تسا حالصا

 طیارش اب و دییادزیم یفنم یاهباتزاب زا ار دوخ نهذ امش هک تسانعم نادب طیارش

 زا .ميزومايب ار مزیتونپیه زا هدافتسا ةقیرط ام هک یتقو .دينکیم نیزگیاج تبثم دیدج

 .درک میهاوخ ظفح ار دوخ هدنیآ یفنم یاهنیقلت لباقم رد و هتفای تیاده نورد
 زا هک زغم یعیبط درکلمع یور رب نوچ تسا رادروخرب یصاخ ریثأت زا مزیتونپیه

 هتشذگ تاعالطا هوبنا زا یرابنا هب ار ام نمض رد .دنکیم راک هدش هتخيگنارب لیخت

 در ای شریذپ زین و راکفا رب لرتنک ییاناوت ام هب یکیتونپیه یرگن نورد .دنکیم راپسهر

 .هتشذگ براجت هب تبسن یهاگدید نینچمه .هدرک ءاطعا ار نامنوماریپ طیارش

 ار امش مزیتونپیه هک اجنآ زا .دراذگیم ام یور شیپ ار هدنیآ ریسم و ینونک یاهتیعقوم

 ؛کدنا ینامز رد ور نیا زا دنکیم نشور ار تلع و دزاسیم هجاوم تالکشم اب تسرد
 هدافتسا یتنس یواکناور زا ًالبق امش هکنیا طرش هب دش دهاوخ لصاح یفرگش تفرشیپ

 .دیشاب هدرک

 دیتسه شیوخ نهذ بابرا امش

 رادروخرب یتایح تیمها زا زورما و دوب هتخانشان نیتسخن یاهناسنا یارب هک هچنآ
 رییغت تلاح هداد هزاجا هک هدوب مزیتونپیه دروم صخش نیا هشيمه هک تسا نیا تسا

 شزومآ یدرف ًافرص ربراک .دریذپ تروص یو رد حور تمالس و ندب نتخاس دنمناوت ءرکف

 .تسا مزیتونپیه یاهشور و اهکینکت ةنیمز رد یصاخ یاهتراهم اب هدید

 ار نیقلت سک چیه !هن !تسا یفنم خساپ ؟درک مزیتونپیه روز هب ار یسک ناوتیم ایآ

 یهاگآ روآتفگش تلاح دناوتیم یسک ایآ .دشاب قفاوم نآ اب هکنیا رگم تفریذپ دهاوخن
 تردق !هلب :تفگ ناوتیم هناعطاق ؟دروآ رد ارجا هب ار یکیتونپیه یهتفای ءاقترا

 .تسا یلک ناهج رساترس رد همه یارب و هدوب درف هب رصحنم ام زا کی ره رد کیتونپیه
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 ییاج اجنیا .دنکیم نیمضت ار دنمدوس نیقلت تفایرد لکش نیرتعیفر مزیتونپیه تلاح

 زا یهوبنآ زا رذگ یکاردا شور کی اب هک یروط دوشیم یبایشزرا هدراو تاعالطا هک تسا

 .تفای تسد نادب ناوتیم صخش کی ناور رد دوجوم لماک تاعالطا

 رطاخ هب .دوشیم کاپ جراخ ناهج یاهتمحازم عاونا زا نهذ یلومعم تلاح رد

 یرکف یاهوگلا (هسمال ,ییایوب «ییاشچ .ییاونش «ییانیب) ام ساوح یاههداد ینیگنس

 هک دراذگیم ریثأت ینامز زردنا و دنپ نیرتهب یتح ور نیا زا .دوش هدنک رپ دناوتیم ام

 ورد شوگ کی هظفاح هب ندرپس نودب تروص نیا ریغ رد دشاب هتشاد دوجو نهذ روضح

 .دش دهاوخ هزاورد رگید شوگ

 ندب هب زغم زا یاهرهم لاناک هار زا هک دنتسه یریذپانیگتسخ ناناسر ماغیپ راکفا

 لیلحت و ینعم ار مایپ زغم سپس .دنتسرفیم سپ زغم هب ار اهمایپ باصعا .دنوریم

 دوز تسا نکمم شوشغم رکف کی .دریذپن ای دریذپب ار نآ هک دریگیم میمصت و دنکیم

 .دشاب رابنایز دناوتیم مه هملک کی یتح دشاب رادیاپان و رذگ

 ندرک نیزگیاج و ندرک کاپ - نیقلت
 یاهشنک او و تالاح دیهاوخیم ایآ .دینک باختنا ار یکی ریز ۂلوقم ود زا دیاب امش

 ار یگدنز ات دیاهدامآ هکنيا اي دینک تبث دوخ نهذ رد هشيمه یارب ار دنیاشوخان و خوسنم

 هک راب ره .دیرادن ینیزگیاج یارب یزیچ تسا حیحص مود دروم رگا .دیریذپب زاب شوغآ اب

 و شنک او هملک و هشيدنا ره هک دینادب دیاب دینکیم تبحص هک راب ره و دینکیم رکف امش

 .دراد امش ندب رب ار نکمم ریثأت
 هنانیبدب و سویأم عون زا امش راکفا رگا .تسا هیوس ود و دودحمان یتردق یاراد نیقلت

 تبحص هدنرب کی ناونع هب و دینک ر کف رگا اما .دش دیهاوخ تسکش یهار ًانئمطم «تسا*

 .دیئآ قئاف عناوم رب و دینک لمع هدنرب کی دننام هک دیرادن نیا زج یاهراچ امش دینک

 هک یشوه تسا درف هب رصحنم یشوه یاراد ام زا کی ره نوچ تسا یلمع مزیتونپیه
 تلاح کی رد ییانج همکاحم رگا .دراد تالیخت زا هدافتسا اب ار ام تاینهذ رییغت ییاناوت

 دهاوخ لیدبت همکاحم دنور رد یماح کی هب دامتعا شور .دوش هداد بیترت لوبق لباق
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 .درف یقطنم و ینالقع تکراشم اب یکیتونپیه نیقلت یتیعضو نینچ تروص رد .دش
 زاب نارگید یفاب یفنم هب تبسن ام نهذ .دوخ تیوقت نودب .دش دهاوخ هتفریذپ هناقاتشم

 .تسا

 انعم نادب نیا .راب نیلوا یارب اصوصخ دوشیمن داجیا یسک چیه رد قیمع مزیتونپیه

 .تشاد دنهاوخ لبق راب زا رتقیمع یاهراو باوخ نیرمت راب ره ابقاعتم و دننکیم عورش

 یرت قیمع ةراو باوخ هب امش هچ ره :هک دراد دوجو رواب نیا ناربراک زا یخرب نایم الومعم

 نم هب هنیمز نیا رد ماهلاسود و تسیب ةبرجت .دوب دهاوخ رتدنمدوس هجیتن .دیور ورف
 .تسین جیاتن نیرتهب سایقم هشيمه یکیتونپیه ةراو باوخ قمع هک هداد ناشن

 رد نیقلت شریذپ نتساوخ و رییغت یارب درف ةزیگنا هب تبسن مزیتونپیه قمع حطس

 روط هب دنوریم ورف قیمع باوخ هب ءاقلا کی یط هک یناسک زا یضعب .دراد رارق مود ماقم

 زرط هب نیقلت .دننزیم زابرس دوشیم داجیا رییغت اب هک یتیلوئسم زا هاگآدوخ همین
 رس هب مزیتونپیه کبس حطس کی رد صخش هک یتقو یتح دتفا رگراک دناوت یم یفرگش

 هب هناهاگآ دنربیم رس هب هراو باوخ زا یقیمع حطس رد هک یدارفآ رگید یوس زا .دربیم

 ندش رتهب یارب یهجوت لباق رییغت هب رضاح و دنوشیم هدیشک یهرز ییاشغ نورد

 دکؤم یژرنا ةیوس ود و لباقتم ریثأت یپارتونپیه یاهتیقفوم نیرتمهم هلمج زا
 دزومآیم یدوز هب قفوم تسیتونپیه .تسا کشزپنأور و مزیتونپیه دروم صخش نایم
 جیاتن هب دامتعا اریز ددرگ داجیا رظن دروم درف اب دیاب هناتسود ةطبار و یراگزاس نیا هک

 :تالکشم زا درف یاههوکش ندینش یارب دیاب .دامتعا بلج یارب .دنکیم کمک ناشخرد

 رد تقو چیه .دوجوم طابترا دودح و دح زا نتشاذگ رتارف اپ نودب هتبلا درک فرص نامز

 ندب اب زغم ةطبار

 نیا .دراد یکیزیف و ینهذ یاهشنت هوبنآ رد هشير اهیرامیب زا یهجوت لباق دصرد
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 ریاس و درد رس .هدعم مخز لیبق زا ییاهیرامیب هک تسا جیار مومع نایم رد شناد

 .ییاهیرامیب نینچ هب .تسا سرتسا و یحور راشف زا رثأتم ًامیقتسم ضارما

 دصرد جنپ و داتفه ناکشزپ زا یخرب هتفگ ساسارب و دنیوگیم ینتناور یاهیرامیب

 بجوم امش راکفا رگا هک دیشاب هتشاد رطاخ هب .دجنگیم هلوقم نیا رد ینامسج مئالع
 .دشخب دوبهب ار امش دناوتیم هک تسا راکفا نیا مه زاب ًانئمطم ددرگامش یرامیب

 تیقفوم - داقتعا- لیخت
 تسرد رواب نودب رکف رد مسجت هک هدش هتخانش رما نیا هک تسا یدیدم یاهتدم

 و دنموزرآ یراکفا هب طقف تاروصت یوق نامیا نودب .دشاب هتشادرب رد یلصاح دناوتیمن

 هب .میشاب هتشاد نانیمطا یراک دمایپ هب ام هک یتقو .دش دنهاوخ لدبم مهرب مهرد

 تیلاعف هب بجوم یوق نامیا .دش مهاوخ هتخيگنارب زین بولطم جیاتن نتفر لابندب

 کی ةطبار نوچمه هطبار نیا .دوشیم ندب اب زغم یکیژولویب - یناور هطبار نتشاداو

 .دنکیم لمع هدنتسرف کی ناونع هب هک تسا یبصع متسیس اب سیطانغمورتکلا هاگتسد

 ساسحا بجوم دنناوتیم هک دننکیم لاسرا ار ییایمیش یاهشنک او یبصع یاهطبار
 .دنشاب یقیرط ره هب رتشیب تمالس و ناجیه ,شمارآ ,یداش

 ینعی درف هب رصحنم شوه ام زا کی ره هب هک تسا دمآ راک تهج نآ زا مزیتونپیه
 تلاح کی رد هک یتقو .تسا هدش ءاطعا لیخت زا هدافتسا اب نامراکفا رییغت ییانآوت

 نابیتشپ و یماح کی هب نامیا دنور نیا رد دریذپ تروص هنایارگدقن سدح کی یتفایرد

 تکراشم اب یکیتونپیهارف نامرف کی یدروم نینچ زورب تروص رد ؛دوشیم لدبم

 .ددرگیم ارجا هناقاتشم یقطنم و ینالقع

 ءاقلا کینکت

 عورش مارآ و تحار تلاح کی رد شیوخ عجارم نداد رارق اب ار دوخ راک تسیتونپیه

 .دروایب رد دنک تیذا ار یو تسا نکمم هک یرگید زیچ ره ای تعاس .کنیع .تاوارک
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 زارد ای هداد مل نیمز فک اب باوختخت :یتحار یلدنص کی یور دناوتیم عجارم

 ؛وناز ریز ار اهشلاب دنراد تسود اهیضعب .دینک هدافتسا شلاب دنچ زا دینک یعس .دشکب

 زارد تلاح هک دینک تقد .دنرادن تسود ًالصا مه اهیضعب .دنراذگب ناشندرگ ریز ای نار

 تلاح رد دیاب اهوزاب .دروآ تسدب ار هجیتن نیرتهب ات دشاب یروط درف نداد مل ای ندیشک
 .درک هدهاشم ار سفنت ناوتب هک یروط دنشاب مکش یور اهتسد و لو و لش و تحارتسا

 نانخس زا یاهنومن اجنیا رد .دنوش مخ تحار اهوناز و دنشاب ادج مه زا دیاب اپ ود ره قاس
 نیقلت تفایرد و هراو باوخ حطس هب دورو تهج درف ندرک هدامآ یارب هک هدمآ یشخبمارآ

 :تسا دنمدوس و رثوم

 هزاجا دوخ هب .دینک ضرف لو و لش یزاب بش همیخ کسورع کی دننام ار ناتدوخ»

 ادج مه زا دنراد هک دنتسه اهر و لش ردقنآ ناتندب بوچراچ لصافم دینک رکف .دیورب

 ییاج رد ایآ .دینک هدهاشم ینهذ روط هب ار شیوخ مسج و دینک ثکم یاهظحل .دنوشیم

 رد رگا .میتسه ینالضع راشف زا یحطس یاراد ام همه ؟دیاهدش هتشاد هگن هتشذگ رد

 باصعا ددمت کی هب دیناوتیم زکرمت اب دوخ شور هب .دیشاب هتفرگ رارق ناکم نیرتدب
 دینک رکف .دنکیم بلس ندب زا ار یتحار ساسحا ینالضع راشف .دیبای تسد لماک

 .اهنار و نساب .تشپ لثم تسامش گرزب یاههلضع یور ینیگنس
 زیج همه .دیراذگب رانک ار ادرف و زورید زور ره تاللکشم دروم رد هناهاگآ راکفا ًادمع»

 تسد امش هب یبوخ ساسحا هچ هک دیشاب هتشاد هجوت .نونک | و اجنیا .تسا هظحل نیا رد

 ار شیوخ تالضع رب هدراو راشف و دییادزب دوخ نهذ زا ار اهتیدودحم مامت رگا داد دهاوخ

 زا هنوگچ دیریگب دای ات دیاهدامآ امش و تسا یتحار رد ًامومع امش ندب نونکا .دیرادرب

 یجیردت و مارآ تکرح ریسم رد ار دوخ و دیربب تذل شمارآ ساسحا ریذپلد ةبرجت

 نتساک دیشاب هتشاد یور شیپ یشور و دتم امش هک یتقو .دیهد رارق شمارآ و نیکست
 .دوب دهاوخ هداس رایسب سرتسا و راشف

 هگن زاب نانچمه ار ناتنامشچ نونکا .تسا بوخ .دینک زاغآ فقس رب ندش هریخ اب

 گنهآ برض و دیراذگب دوخ ةنت یور ار دوخ تسد .دیشکب سفن قیمع و مارآ .دیراد
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 .دینک ساسحا ار (مدزاب و مد) دوخ سفنت

 نامشچ .دیشکب قیمع سفن جنپ مه امش مرامشیم رفص ات ۵ زا نم هک هنوگنامه»

 دیدینش ارم یادص هک یتقو .دینک هریخ فقس هب ور و الاب راوید یور هطقن کی رب ار دوخ

 .دیهد شوگ نم هب طقف و هتسب ار دوخ نامشچ امش هک تسا نیا تمالع رفص متفگ هک
 ات اما دنوش هتسب هک دنهاوخب و دننک ینیگنس ساسحا تسا نکمم امش یاهکلپ لاح

 .دینامب رظتنم رفص

 ...اهچ دیهد نوریب ار نآ و دیراد هگن ار دوخ سفن ..دیشکب قیمع سفن کی ...جنپ

 بیترت نیمه هب) .دیهد ماجنا مدزاب لمع و دیراد هگن ار دوخ سفن ...دیشکب یرگید سفن

 ۱ .(دیور شیپ رفص ات

 ماجنا بوخ ار ناتراک امش .دوشیم هتسب یمارآ هب امش نامشچ لاح تسا تسرد»

 زا .میروايب رد تحارتسا تلاح هب ار امش ندب یاضعا مامت میراد دصق ام سپ .دیهدیم

 مان هک یتقو .میهدیم همادا ار نامراک اپ ناتشگنا کون ات و مينکیم عورش ناترس یالاب

 زا تمسق نآ یور هک یلاح رد .دینک رکف ندب زا تمسق نآ هب مدرب ار ناتندب زا یتمسق
 .دیهد ماجنا ار مدزاب و مد لمع دیاهدرک زکرمت ندب

 ات و هدش عورش رس یالاب زا هک دوشیم نیقلت امش هب یرتشیب شمارآ ساسحا لاح
 و تحارتسا لاح رد یمسج ظاحل زا درف هک ینامز طقف .دراد همادا اپ ناتشگنا کون
 .دوشیم هدهاشم ًاقیمع یکیتونپیه تائاقلا هدرک زکرمت ینهذ ظاحل زا و تسا شمارآ

 .دیزرو بانتجا یفنم ینمض یناعم زا ات هدش هدیزگرب تقد هب دیاب هتفر راک هب یاههژاو

 بوخ تسیتونپیه کی .دشاب مارآ نحل اب ای هنارمآ دناوتیم (کشزپ) ربراک یادص گنهآ

 دوخ .تسا مادک دوخ عجارم یاهزاین هب نداد خساپ یارب دروم نیرتبسانم هک دنادیم

 نحل کی تساوخرد عجارم دوخ هکنیا رگم منکیم هدافتسا مارآ نحل زا ًالومعم نم
 درف کی اب ربارب حطس کی رد وا اب هک مهدیم حیجرت نم .دشاب هتشاد ار دکؤم و مکحم
 :ک اف تا فیفا تیلو هک لامر زب
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 نوزوم سفنت
 .دینک هجوت سفنت متیر هب دش ءاقلا یجیردت روط هب شمارآ ساسحا کی هکنیا زا سپ

 زئاح مد لمع اهنت هن .تسا یرورض قیمع (رکفت) نشیتیدم یارب سفنت لمع رب زکرمت
 و نبرک دیسک اید دناوتب هک دشاب یوق یفاک ۀزادنا هب دیاب زین مدزاب لمع هکلب تسا تیمها

 اهشش رگا .دنک تیاده نوریب هب زین ار هلضع رد دوجوم راشف هوبنآ نینچمه و اهیصلاخان

 .دنوش رپ اددجم مامتان و یبسن روط هب دنناوتیم طقف دنوش یلاخ مامتان و یبسن روط هب

 :دیوگیم تسیتونپیه
 هاگتسد یور .دیاهدیشخب تحارتسا دوخ ندب ینالضع نامتخاس هب امش هک نونکا

 ینعی طسو رد ادودح .دیراذگب مکش یور ار دوخ تسار تسد .دینک زکرمت دوخ سفنت

 هک دینک لرتنک .دینک هدهاشم ار مدزاب و مد یگنوگچ .فان و هنیس ۀسفق یاهتنا نیب
 .دنکن تکرح هنیس تالضع یالاب تمسق

 تکرحیب اهنآ .اههناش هن و هنیس هن .دنک تکرح مکش طقف هک دیشاب هتشاد رطاخ هب

 امش یتقو دینک هجوت .دشاب فان فارطآ یور ناتزکرمت .دنتسه امش راکفا زا یادج و هدش

 لاح .دنیآیم نوریب مگ ارفاید نییاپ تالضع هنوگچ .دینکیم نژیسکا زا ولمم ار ناتندب

 جراخ یمارآ هب اوه ات دیروآ دراو راشف ناتیاهشش هب و دیرب ورف لخاد هب ار دوخ مکش
 .دیتسه طابترا رد ناتیاهشنک او اب سفنت متسیس قیرط زا امش نونکا .دوش

 سفنت متیر ندرک قیمع
 .دیهد ماجنا جنپ ُهرامش ات یمارآ هب ار مد لمع ۵

 .دیرادهگن هرامش ود ای کی ار دوخ سفن 9

 .دینک اهر ار سفن دعب دیرامشب هرامش جنپ 9

 .دینک رارکت ًاددجم ار راک نیمه و هدرک تحارتسا هرامش جنپ ردق هب

 و تقاط شیازفا هب ینایاش کمک ما نیا اذل تسین یراوشد ماگ جنپ هرامش هک اجنآ زا

 ریز قیرط هب ار شرامش دناوتیم درف هک تسا ینامز نیا و دنکیم رکف لرتنک و لمحت

 .دهد شرتسگ و طسب
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 .دیرادهگن ار سفن هرامش جنپ مد لمع هد ۵

 .دیرادهگن ار سفن هرامش هد .مدزاب لمع هد 9

 دوخ ندب هب رابکی امش .دشابیم دنمدوس رایسب و تسا ییاگوی سفنت سفنت عون نیا

 راکفا یور هب امش نهذ دیشکیم سفن نوزوم و قیمع روط هب دیراد و دیهدیم تحارتسا
 کرد ۀدامآ نونکا امش .اههرگ ندوشگ ةلحرم زا روبع اب .دش دهاوخ هدوشگ تبثم

 و هتفاي شمارآ هرابکی امش ندب و نهذ نیرمت مظنم یاههرود یط رد .دیتسه نتشیوخ

 دایز ءرارکت ۱۰۰ یلا ۵۰ یزور .دینک رارکت هرابود و هرابود ار نیقلت کی «دندرگیم هدوسآ

 ار دوخ رتدوز تفرشیپ و دش دهاوخ لصاح یرتهب فجیتن دینک رارکت رتشیب هچ ره .تسین
 .داد دهاوخ ناشن

 دریذپیم تروص مزیتونپیه لیذ ةلحرم تشه ندرک لابند اب

 مشچ ندش هریخ .

 .دریذپ تروص تسا نکمم فقس زا یاهطقن یور هداس روط هب اي یئیش ره یور زکرمت

 هریخ .دهدیم شيازفا ار رکف زکرمت و هدش یجراخ تاروصت نتفر نیب زا بجوم رمآ نیا

 سفنت هدهاشم .۲

 ۀتفاي هعسوت نیرمت .تسا طابترا رد اهشش نوزوم لمع اب نونکآ رظن دروم درف
 .تسا یدعب ماگ یارب یاهیاپ .سفنت

 ندب یلاوتم تحارتسا ۲ .

 همادا سکعلاب ای اپ ناتشگنا کون ات و هدش عورش رس یالاب زا تسا نکمم هلحرم نیا

 .دیناهر سرتسا و راشف زا ار ندب هک تسا نیا مهم هکلب تسین مهم عورش لحم زاغآ .دبای
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 یزاسقیمع یاهکینکت ۴

 یاهشور .دراذگیم یرتیوق رثا دنمدوس نیقلت دشاب رتفرژ هراو باوخ حطس هچ ره
 اهنآ هراب رد ادعب :تسابقلا زا هدافتسا و :شوکعم شرامش مسجت :لماش یزاس قیمع

 .دش دهاوخ هداد رتشیب تاحیضوت

 یدربراک نیقلت .۵

 .دوش رارکت هبترم نیدنچ تسا نکمم نیقلت درف یاههزاین ساسارب هسلج ره یط رد

 دوخ یبصع متسیس یارب ار ینیون طیارش و هتشادرب ار یمیدق یاهطورش و طرش دیاب ام

 .دنک لمع رتهب یشور هب و راکدوخ روط هب ات مینک ذاختا راک

 یزاس مسجت ۶

 هتفرگ لکش مینیبیم هک یریواصت هلیسو هب ام یساسحا و یرکف .یمسج تمالس

 هک دنسریم روهظ هب نهذ مشچ رد بولطم و رظن دروم جیاتن مزیتونپیه لوط رد .تسا

 .تسا تبثم هب یفنم زا شور رییغت و لماک ینوگرگد کرحم لماوع دوخ اهنیا

 یکیتونپیهارف نیقلت ۷
 دوشیم داهنشیپ عجارم درف هب .دبای همادا یرتشیب نامز تدم دیفم ریثأت هکنیا یارب

 هک راب ره الثم دوشیم نیقلت هدننازیگنارب لمع ای هژاو کی .دنک تیوقت ار شاهمانرب هک

 ار یسک هاگ ره ای درک دیهاوخ یدنماضر و یباریس ساسحا دیشونب بآ ناویل کی امش

 .تسین نم یارب نیا :تفگ دیهاوخ دوخ هب امش .دشکیم راگیس دراد هک دینیبب

 هراو باوخ تلاح زا ندمآ نوریب ۸

 نایاپ رد .دسرب باوخ حطس هب ات هدش عورش یرادیب حطس زا درف هب هراو باوخ ءاقلا

 ار ندش یطرش هد ات کی زا شرامش .دسریم یرادیب هب باوخ زا درف سکعلب و هسلج
 نیرتیلعا رد درف رایشوه نهذ رد تبثم راکفا یرادیب نایاپ ات نیاربانب دنکیم رارکت
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 هک داد دهاوخ تسد درف هب یسح .دراد دوجو ییاوارت ینشور نونک | .دوب دهاوخ هجرد

 شیپ یطاشن اب و بوخ زور نآ لابند هب .تسا هدش هتشادرب ششود یور زا یراب راگنا

 دهاوخ ساسحا .دناسر ماجنا هب دیاب هک یونید روما زا رتارف یزیچ دوب دهاوخ درف یور

 .هدمآ رد زاورپ هب محور مدرکیم ساسحا :درادیم راهظا وا .درک

 اجنیا .دنکیم نیمضت ار دنمدوس نیقلت تفایرد حطس نیرتالاب مزیتونپیه تلاح

 تاعالطا اب 9 هدیدرگ یبایزرا دوش راک اهنآ یور دیاب هک هدراو تاعالطا هک تسا یناکم

 .دریگیم رارق رتشیب یاهتیقفوم هب یبایتسد

 لیلحت شور و اهکینکت
 دوجو زین ییاهکینکت .د ربیم هراو باوخ هلحرم هب ار امش هک ءاقلا دنیارف رب هوالع

 ره رمع نایاپ ات درد نودب دلوت ودب زا ءروگات ردام محر زا تالکشم لح یور رب هک دراد

 یاهنیفلت .دراد دربراک زین دلوت زا لبق یتح مزیتونپیه عقاو رد .هدیدرگ زکرمتم صخش

 .تسا ریخا نرق بیاجع زا یکی نینج هب یرادراب نارود

 ریثأت دازون کین تشرس یزاس هنیهب تهج رد اهنت هن مزیتونپیه هک هدش تباث رتشیپ
 ماهدینشن لاح هب ات نم .دشخبیم یژرنا ردام هب یحور و یمسج ظاحل زا هکلب .تسا راذگ

 هتشاد یتیاکش هدرک هدافتسا نامیاز ةبرجت زا یشخب ناونع هب مزیتونپیه زا هک یردام هک

 هک دیریگب دای نتسبآ ردام رتدوز هچ ره .ددرگ نامیاز زا سپ یگدرسفا راچد ای .دشاب
 و یناور تالاح اب و هدرک لمح عضو رتناسآ .دنک تبحص شیوخ ندب یاضعا اب هنوگچ

 .دنکیم دروخرب رتتحار نامیاز زا سپ یفطاع
 دیهد شزومآ هطوبرم وضع هب و هدرک باختنا ار دوخ ندب زا یتمسق دیناوتیم امش .
 ناونع هب دروم نیا زا .دینکیم تبحص وضع نآ اب دیراد راگنا هک دینک راتفر یروط

 شهجوت هک دنکیم رداق ار صخش ناسمهان تحارتسا .دننکیم دای ناسمهان تحارتسا

 و طبترم ریغ اضعا یهیقب هک تسا یلاح رد نیا دنک زکرمتم ندب زا تمسق کی یور ار
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 رد رما نیا هک دیمهف دیهاوخ امش هکنیا یارب .دشابیم دنمشزرآ هنیمز نیا رد شالت

 ۱: قلاط ترا E a e مع یعمالس و یش تب
 ۱ .تسا دنمدوس یمسج یاهلالتخا

 دیراد هک هنوگنامه .دینک عورش ار راک .دوخ نامشچ یجیردت و مارآ نتسب اب

 .دیدنبب جراخ یاهراشف و تاروصت راکفا یور رب یدس هناهاگآ .دیدنبیم ار ناتنامشچ

 ینعی - یلومعم یتمالس دیراد تسود هک یصوصخب یاج هب مه اب دیراد دصف امش

 یلیخ و مارآ رایسب راب ره دیشکب قیمع سفن هس .دیورب .دینیبب ار لامک و مامت درکلمع
 دیهاوخیم هک ار یاهجیتن و هدرک میسرت ار شیوخ ینهذ ریوصت رخآ سفنت رد .قیمع

 دیاهدرک هک ار یمسجت دینکیم سوکعم شرامش رفص ات هاجنپ زا هک هنوگنامه .دینیبب

 .دینادرگرب ار نآ هرابود دش وحم ریوصت رگا .دییامن ظفح

 نتشیوخ هب مارتحا یارب هنیآ کینکت
 .دریگیم لکش مینیبیم هک یریواصت طسوت ام یفطاع و یرکف «یمسج یتمالس

 و دیجمت و فیرعت .دنکیم کمک سفن هب دامتعا داجیا هب دیجمت و نیسحت اب دوخ قیوشت

 تسا یرورض یهاگ .دنک کمک فیعض دوخ کی ندرک یوق هب دناوتیم نتشیوخ میرکت

 .مییامن ناربج میتسه نآ راچد هک ار ییاهتراقح ات مینک لمع نانچ
 یتیصخش تفرشیپ تهج رد نآ ندنادرگرب و ناتراکفا ندرب رد امش نهذ ییاناوت

 عوقو هب قافتا نآ هک دینک یراک و دینک رکف یزیچ دروم رد دیاب امش یهاگ.تسا دودحمان

 لوط رد .دش دیهاوخ ریس تخاونکی یفنم همانرب کی ماد رد تروص نیا ریغ رد .ددنویپب

 درکلمع کیرحت بجوم رما نیا .دوشیم رهاظ نهذ مشچ رد بولطم جیاتن مزیتونپیه

 هاگن دوخ نامشچ نورد هب دیرگنیم هنیآ رد هک یتقو .تسا تبثم هب یفنم زا لماک رییغت

 دنلب یادص اب هک یتبثم نیقلت .دینک نیقلت دوخ هب و هدرک تبحص دنلب یادص اب و دینک
 .دینکیم تبحص دوخ اب و دینکیم هاگن هنیآ رد هک یتقو .دراد یفرگش ریثأت دوش نایب

 بتارم هب یدییأت و قیدصت بجوم رما نیا .دوشیم هتفرگ راک هب زین امش ییانیب سح

 .ددرگیم رتیوق
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 ناونع هب ًادعب دناوت یم هک تسا ینهذ ریواصت راضحا یارب یلایخ هدافتسا رنه ,لیخت
 ار نات راکفا دنناوت یم امش تالیخت .دنک لمع یعقاو یگدنز رد ییاهتیعقوم رد ییامنهار

 دیناوتیم امش .دنیادزب یدمآراکان و تیافک مدع زا سرت و یلامتحا یاهتسکش دروم رد

 تارطاخ هوبنا رابنا دیلک نیا .دینک یفنم تالیخت نیزگیاج ار قفوم و تبثم تاروصت

 دننام رگید دارفا یاهنیقلت .دناهدافتسایب یضعب و دیفم اهنآ زا یضعب هک تسامش

 .دنوشیم ظفح یگدنز تدم لوط رد هظفاح رابنا رد تایئزج اب امش دوخ یاهنیقلت

 ؟دنکیم نییعت تارطاخ یروآدای ساسا رب ار صخش یگدنز عون تاعالطا نیا هنوگچ
 تلوهس هب .دییامن لابند هدش هداد حیضوت باتک نیا رد حوضو هب هک ار ییاهشور امش رگا

 .دیراداو تیلاعف هب ار نآ و هدرک راهم ار نهذ قالخ یورین دیناوتیم

 فادها هب ندیسر یارب میوقت کینکت

 ار یخیرات ًالثم .دینک هاگن ناترظن دروم فده خیرات هب دینک هجوت راوید یور میوقت هب

 دوخ تفرشیپ مسجت و هاوخلد نزو نیرتبولطم و نیرتهب هب نامز نآ ات هک دینک نیعت

 ناتبولطم فده هب هک دینیبب .دینک نزو ار دوخ و هتفر وزارت کی یور لاح .دیسرب

 و دیهدیم شیامن ار یسابل لدم دیراد راگنا هک دینک ضرف یروط ار دوخ .دیاهدیسر
 .دننزیم تسد امش یارب راضح .تسامش هاوخلد ةزادنا هب سابل

 هنوگچ هک دینیبب و هدرک هاگن یلیصحتلاغراف خیرات هب دیتسه زومآشناد ای وجشناد رگا
 و یعامتجا یاهرارق و لوق تبث یارب میوقت زا دیناوتیم امش .دوشیم ینادردق امش زا
 هدافتسا دننک مهارف ار ناتتیاضر تابجوم ات دنشاب هنوگچ اهنآ دیراد تسود امش هکنیا

 .دییامن

 دینک هاگن ینویزیولت هنحص ای ییامنیس ملیف کی هب

 ار یگدنز عون و هتسیرگن دوخ ۀدنیآ هب ات دراد دوجو امش هب کمک یارب یگرزب کینکت

 ای هیامرس دقاف امش رگا .دینیبب دینک قلخ یعنام اي لکشم چیه نودب .دیهاوخیم هک

 دهاوخ ناغمرا هب امش یارب یاهرظتنمریغ یاهخساپ شور نیا دیتسه دیفم تاطابترا
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 یرتویپماک تیصخش شور

 زورب ار نامزاین دروم تاعالطا ات مياهداهن انب ار ییاهراتخاس دوخ زغم رد ام زا کی ره

 .دراد هدهع رب ار یصاخ هفیظو کی ره هک هدش لیکشت یددعتم یاهتمسق زا زغم .میهد

 دوخ زغم زا یریوصت .دیوش اهنآ زا کی ره دراو یرتویپماک یزاس مسجت اب دیناوت یم امش

 هک تسین مزال .دینک لصو دیوش نآ سیئر دیهاوخیم هک ییاج هب ار نآ و هدرک روصت ار

 رد ار ناتدوخ زغم زا یصخش روصت .دینکب ار راک نیا ات دیشاب یکشزپ یوجشناد ًامتح

 .دیروآ لیخت

 لاوس شوهاب برجم و هربخ دارفا زا هک تسا یفاک طقف .دینک قلخ دوخ ار ناترازفامرن

 (هتفرگ رارق امش هقالع دروم یاهراک زا یکی تسیل رد راک نیا هک دید دیهاوخ ًادعب) دینک

 روتینوم یور ار لح هار .دینک لصو وجتسج ملک هب و هدرک پیات ار دوخ یاهلاوس
 .دینک هدهاشم ناتزغم

 تشگنا تابرض نتخاون کینکت
 تشپ یگدننار ماگنه ای راک رتفد کی رد الثم دیرظتنم و هتسشن ییاج رد هک یماگنه

 هدید اهراب و اهراب دینزیمن فرح و هدوب تکاسامش و رگید یاج ره ای دیاهدنام زمرق غارچ

 و تسا یا تکرح نیا .دیبوکیم یزیچ رب تخاونکی و ًاررکم تشگنا اب هک هدش
 .تسا رتقیمع راک دوخ یبصع متسیس رد تیقفوم هک تسا نیا نآ

 خیرات تمدق هب یتمدق - عضوم یور رب تسد ندادرارق
 ناتساب رصم ینامرد یاهدبعم هب ًالثم شیپ لاس نارازه هب اهکینکت زا یخرب خیرات

 :هدمآ لیذ رد دنفورعم نيون مزیتونپیه رد مه زونه هک اهنآ زا یدادعت .ددرگیمرب

 باوخ و دراد ییوراد هبش ریثأت تلاح نیا .دیهد رارق ندب نیفرط رد ار دوخ ناتسد .۱

 لمع دروم رد و دنزیمن تسد عجارم درف هب تسیتونپیه .دنکیم رتقیمع ار هراو
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 .دیوگیمن وا هب یزیچ روبزم

 .دوش رکرمت دنتسه فعاضم تکرح دنمزاین و دنتسه لکشم یاراد هک یطاقن یور

 ناشیارب اهیضعب رظن هب هک ییاهزیچ و گنس .لاتسیرک دننام ییایشا زا هدافتسا .

 نیمه و دنراد داقتعا ییاهزیچ نینچ هب اهنآ اریز دشاب دیفم دناوتیم دروآیم سناش
 تهج کرحم کی ناونع هب دناوتیم نوچ دشاب نامرد تردق یاراد دناوتیم داقتغا

 لاتسیرک یاهکن دوخ عجارم هب اهتسیتونپیه زا یضعب .دشاب رثوم اهنآ دوبهب
 .دنک شمارآ ساسحا ات درادهگن ات دنهديم
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 ۳ شخب

 یژرنا عطاس زکرم - روک

 دنکیم رییغت زین ناتیگدنز دیهد رییغت ار ناترکف

 دینک لح ار امعم - دیریذپب ار یگداوناخ ةچخیرات

 دناوتیم صخش «رکفت قمع نیا رد .تسا مزیتونپیه هلحرم نیرتقیمع "روک

 هک تسا یناکم اجنیا .دشخب مایتلا ار یحور تامدص و نامرد ار ینامسج یاهیتحاران

 ریاس زا ار ناسنا هکر غوبن ینابر ةقرج نآ روک .دوشیم هداز یرنه تیقالخ و عارتخا غوبن
 انعم دهدب ماجنا دهاوخب ناسنا هک یراک ره هب و هدرک رادیب دزاسیم زیامتم تاقولخم

 .دباییم هنازور تالکشم یارب ییاهلحهار و درگنیم هدنیآ هب هنادنمدرخ .دنکیم

 لکین و نهآ زا لکشتم یسیطانغم داوم زا یهوبنا نآ و دربیم مان نآ زا نیمز زکرم ناونع

 نودب .تسا هبذاج یورین رطاخ هب نیا و هتخاس نکمم هرایس نیا یور ار یگدنز هک تسا

 یزرواشک ۀطیح رد .میدوب روهطوغ اضف رد نادرگرس یاهمتا نوچمه ام ورین نیا دوجو
 ار یدیدج یگدنز ات دنوشیم هریخذ اهمخت هک یزکرم :دناهدرک ینعم نینج ار ۲
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 .تسا بیترت نیمه هب زین یمدآ یارب .دننک عورش
 نافوط مشچ هب ار نآ ناوتیم .دنکیم مهارف ار زکرمت ةطقن مزیتونپبه رد 008۲

 شمارآ و ینمیا .فارطا رد نیگمهس یاهداب شزو دوجو اب یتح زکرم نیا رد درک هیبشت

 تاطابترا هک تسا مارآ یناکم هکلب نما لحم کی اهنت هن مزیتونپیه رد روک .دراد دوجو

 دوشیم تکرحیب و تسس ندب ,هسلخ زا هلحرم نیا رد .ددنویپیم عوقو هب اجنآ رد یحور

 لامک دح هب هناقالخ لمع یارب زغم ؛نامز نامه رد هک یلاح رد هتفر باوخ هب ییوگ
 .هدیس ر

 تهج ییورین ندروآ تسدب و تالکشم لح یلجت یارب تسا یناکم سک ره روک

 نیا یهاگآ زا عیفر دهم نیا نایم رد .هتفرشیپ یگدنز کی یارب اهباختنا نیرتهب ندیزگ
 نمیا یتشرس وکین نیا ناعب رد لاح .دراد رظن تحت ار تاکرح و راکفا مامت هک تسا غوبن
 دیهیاوخ ظقح ار دوخ یفتس یاهمااق لراعم رد وفا اا

 یرادقم اب یطیحم یاهیزیرهمانرب و اعدا ,لقعت .کاردا ینوریب یاهرشق روک رد .درک

 ریاس تاراظتنا ساسارب دیاهتخودنا هچنآ ره .دنشابیم یبایتسد لباق رتشیب شوه
 نامز .لاح هلحرم رد .دناهدرک ناحتما ار نآ دیدج یشنیب عاعش تحت هک تسا یصاخشا

 نیا هب ندیسر اب .دناهدیسر نایاپ هب اهینارگن و اهبارطضا و هدمآ رد قیلعت تلاح هب

 رییغت یارب ار ناتنهذ .یبصع متسیس رد اهشنکاو حالصا هلیسو هب امش زکرم هلحرم
 تاعلاطم .دزاسیم اهر ار نیفوردنآ زغم ,قمع زا نازیم نیا رد .دنکیم زاب دیدش تاداع

 ییایمیش راتخاس یاراد اهنیفوردنآ هک تسا نیا رگنایب هنیمز نیا رد هتفرگ تروص

 تدح و تعرس اب نامرد و دباییم شهاک درد هک تساجنیا رد و دنتسه نیفرم اب هباشم

 .دریگیم تروص یرتشیب

 روک حطس هب طسوتم حطس زا هراو باوخ یزاس قیمع

 ؛دراد ار دیدج ةرتسگ هب دورو یگدامآ هدرک هبرجت ار طسوتم هراو باوخ رابکی هک یسک

 دناوت یم هلحرم نیا .تسا یراد نتشیوخ ةراو باوخ ةلحرم نیرتقیمع هک یاهرتسگ

 شور نیرتهداس .دیآ رد ارجا هب یاهفرح تسیتونپیه کی کمک اب اي صخش دوخ طسوت
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 رد هک تسا یرایسب عونت یاراد کینکت نیا .تسا سوکعم شرامش کینکت یزاس قیمع

 :هدمآ دروم دنج لیذ

 دوجو هلپ تسيب .دینک روصت مخ و چیپ رپ ةلپ کی یالاب ار دوخ - هلپ زا ندمآ نییاپ .۱

 ...دینک عورش ار شرامش دییآیم نییاپ دیراد هک هنوگنامه و دیرادهگن ار هلپ ةدرن .دراد

 ...دییایب نییاپ رگید یاهلپ و هداد نوریب ار دوخ سفن ...دیشکب یقیمع سفن ..تسیب
 .(دیهد همادا بیترت نیمه هب) ...هدزون

 روسناسآ نورد هب .دیتسه مهد ةقبط رد روسناسآ برد لباقم امش - روسناسآ کینکت ۲

 هدش بصن راوید یور دیلک هحفص کی .دنوشیم هتسب روسناسآ یاهرد .هتشادرب ماگ

 هقبط هب نیپاپ و دیهد راشف ار ٩ هرامش همکد .تسادیپ حوضو هب تاقبط هرامش هک

 یرتشیب قمع هب) دید دیهاوخ ار یاهتشون امش و هدش زاب رد اجنیا رد .دیورب مهن

 رت قیمع و دیهدیم راشف ار ۸ هرامش ءامش و دوشیم هتسب رد .(دیسرب روک هب ات دیورب

 ار هتشون نیا امش و هدش زاب رد دیسرب کی هب ات دیهد همادا ار راک نیمه ...دیوریم

 .(دیتسه دوخ روک رد امش) دینیبیم

 هک ییابیز ةرد هب و هداتسیا هپت کی یالاب رد امش- مارآ ةرد کی نایم هب نتفر نییاپ ۲

 نورد هب و هدمآ نییاپ کمرن مرن زبسرس ةپت یریزارس زا .دینکیم هاگن تسا نییاپ رد

 نایم زا .دیرادرب هرامش کی اب ار ماگ ره .دیرامشب رفص ات تسیب زا .دیوریم هرد

 ونن نورد .دینک ادیپ تخرد ود نايم ار ییونن ات دینزیم مدق هنالس هنالس ناتخرد
 یاههخاش نایم رد هک دیتسه یمیسن دینکیم ساسحا هک هنوگنامه دینک تحارتسا

 .دیسریم روک هب و هتفر رتقیمع «دیزویم ناتخرد

 دینک روصت .مينکیم نیزگیاج ابفلا فورح یاج هب ار دادعا ام اجنیا رد - ابفلا کینکت ۴

 رد نککاپ هتخت کی و تسد کی رد چگ هکت کی دیاهداتسیا هايس هتخت یولج هک ۰

 هتشون ار فلا فرح امش .دیوریم رتقیمع فرح ره ندرک کاپ و نتشون اب .رگید تسد

 هب و) دینک کاپ دعب و دیسیونب ار ب فرح ...دیوریم رتقیمع و ...دینکیم کاپ ار ناو

 .دیوش روک دراو دش دنهاوخ رهاظ یتاملک (دیورب ی ات بیترت نیمه
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 تسا شخبافش روک مزیتونپیه

 اهیضعب تسا شخبافش و بیجع یتردق یاراد تسا ملاس یلومعم روط هب هک یندب
 حطس نیرتقیمع رد هک یلاح رد امش .دننادیم هجرد یلعا رد و تیاهن یب ار تردق نیا

 نیداینب یاهلولس دادعت هک یتقو .دنکیم یط ار ءایحا دنیارف ندب .دیتسه نشیتیدم

 اههناسر رد .دريذپیم تروص اهتفاب تایح دیدجت سپ نآ زا دش هتساک یرامیب دازآ

 لباق دصرد هک دراد هراشآ تیعقاو نیا رب و هدش ماجنا هنیمز نیا رد یناوارف یاهثحب

 هداعلاقراخ .دنراذگیم ریثأت مسج رب یرکف تاساسحا اهنآ قیرط زا هک ییاههار ترثک

 تارثا هک یبهذم دیدش تاساسحا هدیدپ دننام یرگید یاج چیه دروم نیا .تسا

 .دروخیمن مشچ هب .دراذگیم یاج هب دوخ زا یدیدش

 یبهذم مئالع و روک

 باوخ و یرکف مظن نایم طابترا زا یبهذم ریغ هچ و یبهذم هچ .مدرم زا یکدنا دادعت
 یماگنه هدرک تبا تاقیقحت .دنراد یهاگآ دراد دوجو تدابع ماگنه رد هک یمزیتونپیه

 کی .ددرگیم مسج رد یتارییغت زورب بجوم .دوش مأوت دیدش تاساسحا اب مسجت هک

 هسوسو تلاح کی رد یتلاجخ صخش کی اب ندرک تبحص تسا نکمم نآ هداس هنومن

 زورب تلاجخ زا ندش خرس و هرهچ ندش هتخورفارب اب ار دوخ تاساسحا وا و دشاب زیگنارب
 .دشهد

 ساسارب ینامسج تارییغت داجیا رد نیقلت میظع تردق زا یزراب ةنومن مئالع

 یاهمخز مایتلا ناونع هب ار یتسوپ مئالع یبهذم ناگدنسیون .تسا یرادید تاروصت

 رارکت یتسوپ مئالع هک دوب نیا رب داقتعا ینامز .دننکیم فیصوت بیلص رب یسیع ترضح

 نیا دنیآیم دوجو هب هعیبط ءاروام روط هب هک تسا یسیع ترضح تاحارج و اهمخز

 یناسک هب ار سدقت راختفا هک هتشاد فوطعم رما نیا هب ار کیلوتاک یاهپاپ هجوت هیضرف

 ناونع هب دراوم همه لاح ره هب .دنراد ینازرا دنتسه یتسوپ یاهناشن و مئالع یاراد هک

 زا یشان تاحارج نایم یزیامت هجو اجنیا رد اسیلک .دناهدیسرن تابثا هب تازجعم



 ۶۷ ت هتفرشیپ مزیتونپیه

 ار لامتحا نیا ناسانش ادخ .تسا هداد رارق یحور تاحارج و ییاهنت هب ینهذ تاروصت
 هک ام زا هتسد نآ .دریگرب رد ار ینامسج تارییغت تسا نکمم رکف تردق هک دننکیمن در

 یور زا مينکیم کمک ینتنآور یاهیرامیب یاوادم هب و مینکیم راک هبناج همه روط هب

 .میسانشیم ار ینامسج تارییغت اب زغم طابترا ,هبرجت

 رد و لیدبت یطرش یباتزاب هب ات دوشیم رارکت اهراب و اهراب نیقلت کی هک مینادیم ام
 هب ار اهماغیپ هک تسا یبصع متسیس نیا .دناود هشير راک دوخ یبصع متسیس

 دراو دنریگیم دای هک یناسک هک تسا لیلد نیا هب .دربیم ندب زا یصوصخ هب یاهتمسق

 .دنزادرپب یدج یاهیراجنهان و ضارمآ حالصا هب دنناوت یم دنوش روک ۀلحرم

 یلک یدنور هب دورو لاح رد مزیت ونپیه
 زا یکدنا دادعت طسوت طقف هک یغاد و زیگنارب ثحب دروم ار مزیتونپیه رگید

 زا زین یتنس ناکشزپ .دنریگیمن رظن رد .هدش حرطم هدیسر نارود هب هزات نارگنامرد

 ماگشیپ مه اهنآ .دننکیم هدافتسا هجلاعم دنور عیرست تهج رد مزیتونپیه دیاوف

 اجنیا رد .تسا ایند رسارس رد جیورت لاح رد مزیتونپیه دنتسه تاقیقحت نیرتدیدج
 :تسا هدمآ نشنورپ ةلجم رد هدش پاچ شرازگ ساسارب یبلاج تاعالطا

 هرتسجنم یاههاگشناد رد قیمع مزیت ونپیه دروم رد ی یوم و تاقیقحت

 تباث هک هتفریذپ تروص کلوفرون رد یقرش یاینیجریو یکشزپ ةدکشناد و ناتسلگنا

 .دشاب رثوم یدایز دح رد یلخاد یاهمادنا دوبهب رد رد دناوتیم روک مزیتونپیه دنکیم

 .دنراد یرتمک خفن و درد :هک دناهداد شرازگ دنربیم جنر هدور یاهیتحاران زا هک ینارامیب

 .دنراد یبوخ یمومع لاح ًالک و هدوب اهر بارطضا زا .دنراد یرتتحار عفد لمع

 ناسکی ینامرد تانیقلت اب هتشذگ رد هتشون تسد تروص هب ناسمه قیمع یاقلا کی .

 ار قیمع حطس تسیتونپیه هکنيا زا سپ .دشیم ءاقلا عجارم رفن هدجیه زا کی ره هب

 تیاده تاروصت :دوب تروص نیدب هک دومنیم هراشا زکرمت هطقن کی هب درکیم دیلوت

 هب هقیقد لهچ کی ره هک تشاد دوجو هسلج تفه .نکرقتسم شیوخ نهذ رد ار هتفای
 تسد یلاع جیاتن هب هک دنتشادیم راهظا رفن هدفه .دروم هدجیه ره زا .دیماجنایم لوط
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 .دناهتفای

 ,زا یرایسب دناوتیم دننکیم بسک ار نآ مظنم تانیرمت اب مدرم رثکا هک روک قمع
 تالجم زا یکی رد هک یشرازگ اجنیا رد .دزادنیب قیوعت هب ار یریگشیپ لباق یاهگرم
 :تسا هدمآ هدش پاچ اکیرمآ یکشزپ

 عون و راتفر رییغت اب ناوتیم و دوشیم شرازگ لاس ره هک ییاه گرم دادعت دروآرب
 .درک یریگشیپ اهنآ عوقو زا یگدنز

 eks تایناخد

 ۳ نزو هفاضا

 ۱: ۹۰ لکلا

 ۳۹2۹۰۰۰ مرگ یاههحلسا

 e یتبراقم یاهیرامیب

 8:۰ تلکیس روتوم

 e زاجم ریغ یاهوراد

 دایتعا دروم رد .تسا هدوشگ ار ینامرد تاناکما زا یعیسو ةیارآ مزیتونپیه هک یلاح رد

 رد .تسا یونا یحالصا یاهراتفر ریاس یارو یزیج و تسا وگخساپ اعیرس ردخم داوم هب

 داوم ناگدننک فرصم زا یتسیل میات هلجم .دنراد دوجو داتعم نت اهنویلیم رضاح لاح

 .تسا شیازفا هب ور دارفا نیا دادعت هتبلا هدمآ لیذ رد هک درک پاچ ۱۹۹۶ لاس رد ار ردخم

 ۷ نیئوره هدننک فرصم

 Nooo اهنیماتفمآ

 نویلیم ۵ کارک/ نیئاکوک

 نویلیم ۰ اناوج یرام

 نویلیم ۱ لکلا

 نویلیم۱# نیتوکین
 ,یرامیب هب رجنم دنناوتیم هک دنتسه یبناج ضراوع یاراد ییایمیش داوم نیا ةیلک

 چیه ناسنا یلاع زغم و ندب داوم نیا فرصم اب .دنوش سردوز گرم و یتمالس نتفر نیب زا
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 لباق ضارما ةجلاعم یارب .داد دنهاوخ تسد زا ار دوخ یعیبط درکلمع و دنربیمن یعفن
 رگا .دوریم رده رالد اهنویلیب .تسا ییالتبا دوخ یتداع یاهراتفر زا یشان هک یریگشیپ

 لمع هب یریگولج ناسنا یگدنز و لوپ نتفر رده زا ات دشیم ریاد مزیتونپیه یاهسالک
 یمدآ لقعت اب ضارما زا یریگشیپ .دشیم داصتقا دیاع ینالک عفن تروص نآ رد .دیآ

 .دراد یکشزپ تاناکما اب نامرد دصرد جنپ زا رتمک یاهنیزه

 دروآیم ناغمرا هب ار نزاوت و لداعت نتفای تیزکرم
 یافص و شمارآ هب ندیسر و یتمالس ظفح یارب یعیبط یشور .روک مزیتونپیه

 نیع رد و ميزومآیم ینیع تایعقاو ساسا رب ار تقیقح ام هک تساجنیا رد .تسا ینطاب

 .دشخبیم هرابود یناج ار مسج و رکف اهنت هن روک .مينکیم شیامزآ ار راوشد قیاقح لاح

 دیناوتیم و دیشاب نیرتهب هک تسامش ملسم قح نیا هک دراذگیم هحص رما نیا رب هکلب
 و یدبا یماکداش ,هدوب ییافوکش و دشر لاح رد هشيمه - دیشاب دیتسه هک ینآ زا رتهب

 نآ و هدرک مأوت مارتحا و قشع اب ارامش یگدنز ات دیشاب یفادها زا ولمم و هتشاد دودحمان

 .دیتشادن ربخ اهنآ نتشاد زا یتح هک دنارورپ دیهاوخ ار ییاهدادعتسا امش .دنک قیدصت ار

 .دینک هدافتسا هتشذگ هب رفس یارب یاهژیو یاهشور زا ات درک دهاوخ رداق ار امش روک

 طوبرم مه نآ زا لبق نارود هب یتح دشاب یکدوک هب طوبرم دناوتیم اهنت هن هتشذگ نیا
 زا هتشذگ هب نتشگرب .تسین مهم دیدرگرب هتشذگ هب دیتسه رداق ردقچ هک نیا .دوشیم

 تلع کرد نآ و دروآ دهاوخ ناغمرا هب امش یارب ار یتیارد و مهف هک تسا دیفم تهج نآ

 .تسامش رب نآ ریثات 9 ثداوح

 ءاقترا ار نامرکف حطس و هدیشخب تیوقت ار نآ هدیسر روک هب میزومآیم ام هک یتقو

 زا کی ره هک یبرخم یاهیندش یطرش و یفنم نیقلت لباقم رد میناوتیم ور نآ زا ؛میهد

 .میوش تیوقت و هتفاي هرابود یژرنا .هدیدرگ زکرمتم .دنکیم دیدهت هناگادج روط هب ارام

 .دشخبیم ار فارطا طیارش رب لرتنک تردق ام هب و هدرب ورین عبنم هب ار ام مزیتونپیه
 نوکس تلاح هب ام زا کی ره رد هک تسام ۀتخانشان تردق یارب ارجام نیرتگرزب نیا

 قامعا رد هک شاب یتیعقاو «سانشب ار دوخ» هک دهدیم زردنا ام هب طارقس .دراد دوجو



 هتفرشیپ مزیتونپیه ۲ ۰

 راتخاس ناشن یزیچ هچ هکنیا و دوخ تخانش نودب .ینکیم هبرجت شیوخ دوجو

 .میهد قفو

 .دوشیم لقتنم ندب یلخاد مادنا و

 ریاس و .مدرم ةیامنورد هب تبسن نظ ءوس .یلامتحا تسکش زا ینارگن ینیبشیپ

 ینامسج یشنک او زورب بجوم همه ینارگن و یراسمرش .هانگ لیبق زا یفنم تاساسحا

 یاههنومن زا یکی .دنوشیم داح یگتفرگ راچد .دنراد نایرج بلق دننام یتایح یاهمادنا

 ندش دازآ ینعی تسا یگتفرگ نیا ندرک لش مزلتسم یتمالس ددجم ندروآ تسدب

 ار عناوم نوچ تسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا روک .دوش نامرد دناوتیم یتکرح و یبصع
 ینغ ار اهیگدنز ؛هدوب هداعلاقراخ روک ناوت .دشخبیم تعرس ر ینامرد دنور و ةدکش

 دوخ یتمالس دروم رد ار نامراتفر زراب یگژیو ام نوچ ؛دنکشیم مهرد ار اهدس و هتخاس

 دنمشرزآ ار نامیگدنز ات مینک داجیا نامراتفر رد یرییغت هچ هک میباییم رد و هدرک فشک

 نآ نداد طسب و رکف ندشزاب یارب نامز
 تیمها یب و ینوریب محازم تاروصت یدنب هتسد اب ًارثکا ناسنا نهذ یداع تلاح رد

 مه اهزردنا نیرتهب نیاربانب .دنوشیم هدیشاپ مه زا یرکف یاهوگلا .تسا هدش لوغشم

 زا و هدمآ شوگ کی زا یدصقم چیه نودب و فدهیب تسا نکمم یرایشوه تلاح رد

 .دور نوریب رگید شوگ

 هب تیاهن رد .دزادرپب مزیتونپیه تانیرمت هب دکؤم و رمتسم روط هب هک یسک ره

 نیرتینوریب روک رد .تفای دهاوخ تسد رییغت یارب شیوخ یتفایرد حطس نیرتقیمع
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 .تسا یبایتسد لباق امش تواک ذ اب یناسآ هب یطیحم طیارش و اعدا ,لقعت ,کاردا رشق

 زا ار دوخ رکف تردق دیناوتیم دیزاس راکشآ ار شیوخ نورد یاههنیفد هک ینامز طقف

 زا یرابنا هب ار ام مزیتونپیه زا حطس نیا یانفرژ .دینک اهر شیاه هلابز ةدنام سپ ةموک
 در ای شرپذپ ییاناوت و هداد ام هب ار نامرکف لرتنک تردق ,هدرب هدش یروآدرگ تاعالطا

 هتشذگ هب تبسن ینورد یشنیب نینچمه .دنکیم اطعا ام هب ار نامنوماریپ طیارش

 زکرم هب میقتسم ار امش روک نوچ .دراذگیم ام یور شیپ ار هدنیآ ریسم و لاح تیعقوم

 فرگش تبثم تارییغت و دربیم نایم زا سپس و صخشم و نشور ار للع و هدرب تالکشم

 .دنریذپ یم تروص تعرس هب

 رس هب لاح رد و درک وبع ناور رد دوجوم عناوم زا هک تسا نیا یک اردا رب نایم هار کی
 ظاحل هب امش روک رد .دنورب نیب زا اهینارگن و هدش هتشاذگ توکسم نامز هک ییاج رد ءدرب

 ندیسر .دینک تظفاحم دوخ زا یفنم یاههداد لباقم رد دیناوتیم و هتفاي تیاده ینطاب

 و هدودز دوخ حور زا ار شنت و مومس «یحور تامطل ات دزاسیم زاجم ار امش روک ةلحرم هب
 زغم تسار فرط یاهمایپ اههدنتسرف اضف نیا نورد رد .دیشاب هتشاد یگدنز رد ون یزاغآ

 .دنروآیم رد تکرح هب ار طوبرم یاهمایپ زغم پچ فرط هلیسو هب و هداد لاقتنا ار

 نورد قیرط نیدب .دنسرب ندب رد یبختنم دصقم هب اهمایپ ات دنوشیم هداتسرف :هتسویپ

 اب .دش دهاوخ امش نورب ءاقترا بجوم «لالتخا تلع ژرابرد یشنیب داجیا طسوت امش

 یحالصا یزیرهمانرب یور هب ار کرد ةناتسآ ریز نهذ «هراو باوخ ةلحرم هب ندیسر

 متسیس رد ار اهشنکاو هک تسا یددجم یاهشزومآ قیرط زا رما نیا هک دیاشگیم

 .دنشخبیم یصاخ مظن راتفر هب دوخ هبون هب و دننکیم یثنخ یبصع

 ناونع هب تبثم تاروصت اجنآ رد هک تسا ییاقلا دوخ طیارش عون کی روک مزیتونپیه

 روک هکنیا مهف روظنم هب .دنوشیم رتشیب یهاگآ هب رجنم هک دننکیم لمع ییاههشقن

 اضف نیرتقیمع هب هک ییاج ات ار یکیتونپیه رارقتسا فلتخم حوطس .ندش رتهب تهج
 تلاح رد .دیسریم اجنآ هب تقو هچ هک تفای دیهاوخ رد امش .دییامن هبرجت .دیاهدیسر
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 امش .دیبايرد ار نآ و هتشگ علطم شیوخ یعقاو تقیقح زا دیناوتیم امش .روک قیمع رکفت

 و ینیع تیعقاو ساسارب یتیصخش تقیقح اب .دش دیهاوخ وربور نتشیوخ دوخ اب

 تیلوئسم زین 9 ناتدودحمان هوقلاب لماع دوخ دروم رد تقیقح تیعقاو اراوشد قیاقح

 .نارگید و دوخ هب تبسن نات یقیقح

 دیهد هعسوت شیوخ زکرم رد ار ورین

 دیناوتیم رتهب .دینک میسرت اهریسم هیلک رد ار دیشروخ یژرنا عاستا روصت هچنانچ

 یژرنا نیا .دییامن روصت .میتسه نآ یاراد ام زا کی ره هک ار یاهچراپکی تردق

 زکرم یورین ناونع هب دبای طسب نوریب هب ور رگا دشاب تروص ۲ هب دناوتیم هک یسیطانفم

 هب ددرگ بذج .میراد زاین نادب ینوریب طیحم زا ام هک یسکز کرم نورد هب سکعلب رگا و ارگ

 نزاوت و لداعت داجیا بجوم نتفای تیزکرم دوشیم هدرب مان نآ زا زیرگزکرم یورین ناونع
 رد هک تسا ییاج ءاکتا هطقن .تسا ریسم ره رد ناسکی لصاوف اب یاهقطنم نآ و دوشیم

 .دشخردیم و دخرچیم ؛ددرگیم نآ روحم لوح یرگید زیچ ره و دراد دوجو شمارآ نآ
 ؛تسامش تمسق نیرتدامتعا لباق نیا .دیتسه شیوخ یسمش هموظنم دیشروخ امش

 .دراد دوجو شزیگنا و ماهلا .یرگننورد یارب مارآ یناکم هشیمه

 و دناهدیسر روک مزیتونپیه هب هک یصاخشا زا یضعب تاراهظا زا ییاه هنومن لیذ رد
 :تسا هدمآ دناهدرک اهر ار ردخمداوم هب دایتعا

 زا ییاضف نورد ءازجم ییاضف رد «متسه یعیفر ناکم رد مدرکیم ساسحا ًاتعیبط»

 ناوت زا هک درادیم نآ رب ار وت و ینیبیم دوخ یور شیپ ار شمارآ .لالز و کاپ یتیونعم

 «.یراذگب رانک «یرادن یزاین نادب هک ار یاهدام یتسه رداق هک ینادب و یوش هاگآ شیوخ

 زا نم .دیوش نومنهر لمع هب ار دوخ ینهذ یژرنآ یورینات دنکیم کمک امش هب روک »

 و راوتسا منیبب ار نآ متساوخ قیرط نیدب مدرک هدافتسا شیوخ مسج ةدهاشم یارب روک
 «.تسویپ تقیقح هب نم دید .رتناوج
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 یارب نینچمه .مدرک هدافتسا مباوخ تیعضو دوبهب و رکف شمارآ یارب روک زا نم»

 هشيمه البق هک متخادرپ مظنم شزرو و ملاس ییاذغ میژر کی هب میگدنز رد راب نیلوا

 «.دوب راوشد میارب

 ریاس و لکلا ,شیوخ رکف تیاده اب هک تشاد ینازرآ نم رب ار روعش یعون مزیتونپیه»

 ار میناد عبانم رد روک .میادزب هیوریب یاهیندوشخب دوخ زا ار منهذ و هتشاذگر انکار داوم

 ؛.دوشگ میور رب زین

 ارم هتشذگ رد هک یدارفآ ریاس یاهراشف زا رم :شیوخ ناور تخانش نم یارب»

 هنوگچ هک منادیم نم ؛لاح .دیامنیم تظفاحم :دندرکیم یشایع 9 یراسگیم هب قپوشت

 «.مرذگب هدیافیب 9 رضم یاهاذغ زین و .دئاذل رانک زا

 هدهاشم هب منهذ هلحرم نیا رد مربیم رس هب ایور رد ییوگ هک متشاد یساسحا»

 «.منک ساسحا 9 مرگنب متسناوت یم هک هچنآ زا رتهب :دشیم تیاده ندوب رتهب هنوگچ

 نتسکش رد هویش ود ره .مارآ ای و دنلب یادص اب .دینک نیقلت دوخ هب دیناوتیم امش

 یادص اب نیقلت هک دنرادیم راهظا ییاقلادوخ نارادفرط .دنرثوم یفاب یفنم مواقم راوید

 تشگنا ,نیقلت ندرک هنیداهن رتقیمع هچ ره یارب .تسا تردق نیرتشیب یاراد دنلب

 مه اب ار مسج و نهذ کینکت نیا .دیبوکب یزیچ یور رب نیقلت رارکت راب ره اب ار دوخ ةراشا

 دراو ار روبزم رکف نامزمه هبرض ندیبوک هک تسا یلاح رد نیا و .دنکیم گنهامه

 .دیامنیم راکدوخ روتوم متسیبس

 مه نیرمت ماجنا لحم و دوش نیرمت دناوتیم یرثوم وحن هب توکس رد و مارآ نیقلت
 امش هک راب ره .مينکيم راک هچ میراد ام هک دمهفیمن مه سک چیه و تسین مهم

 هتخودنا ار هلاعف یورین تردق .دیشاب هتشاد شیوخ نهذ نورد ییاقلادوخ رد یتفرشیپ

 ام .دیامن بات زاب زاین تقو رد ار تسرد یاهمایپ ات دیهدیم شزومآ دوخ نهذ هب و هدرک
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 لیلد زا ات مینشيوخ هب تبسن هلئسم نیا رادما و تسا رکفت هب رداق هک یرشب ناونع هب

 .مینک هدافتسا زین

 دهدیم شهاک ار سرتسا یفرگش وحن هب روک
 زا ار رمع ةدنورپ تسا رداق دوشیم لصاح مظنم رارکت اب هک قیمع مزیتونپیه

 و دنیاشوخان وحن هب رادیاپان یبصع راشف .دیادزب یحور یاههبرض و ینامسج تالالتخا

 یاههدقع ندمآ دوجوب بجوم یبصع راشف .ددرگیم مکاح یمدآ مسجرب یراجنهان

 شدرگ و یریذپ تیساسح هار رس رب یعناوم مه یور رب اهنآ ندش هتشابنا اب و هدش یبصع

 زا ار دوخ یعیبط و نوزوم نابرض ندب هک ددرگیم بجوم نینچمه .ددرگیم داجیا نوخ
 .دهدب تسد

 و دیق زا یوق تاساسحا .تسا هدرشف رنف کی یزاس اهر دننام سرتسا نتساک

 اهنآ زا ار دوخ امش هک یتقو .دنراد راورنف یشهج نوریب هب ور و هدش هد زا و هتشذگ یاهدنب

 .تخاس دهاوخ لدبم قالخ یاهبرجت هب ار ناتیگدنز رمتسم روط هب ناتساوح .دیزاس اهر
 کاردا .دیامن داجیا هرابود ار هدشمگ تیوه ةتفر تسد زا طابترا دناوت یم یساسحا روعش

 ریغ لماک صخش کی تسا رداق و هدش حور یرادیب بجوم هاگآ روعش هناتسآ ریز یسح

 .دزاسب ون زا ار هتسباو
 دنهاوخ همادا لاح نامز رد هشيمه امش ةزاجا تروص رد هتشذگ یرکف یاهوکلا

 کی هک دننادیم مدرم رثکا هک یلاح رد .درک دنهاوخ روطخ رکف هب یپ رد یپ و تفای
 هک دننادیم رتمک اما هداد رارق دوخ قشمرس ار ناینیشیپ یاههتفگ و اهزردنآ صخش

 ليم کی تسا مزال هک هچنآ مامت .دننکیم مه رییغت و دننک داجیا رییغت دنناوت یم مدرم

 درف شرگن هک .ددرگیم داجیا ینامز طقف رییغت .دشابیم قافتا داجیا هب تبسن یوق

 تیقفوم = لمع+ شرگن
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 دنکیم هاتوک ار رمع لوط طیرفت و طارفا
 زا یدودعم دادعت اما دشخبیم شرتسگ و طسب ار یگدنز زیچ ره رد لادتسعا

 ار یذغم ریغ یاهاذغ مدرم زا دصرد داتشه .دننکیم تیاعر ار لادتعا بناج اهییاکیرمآ

 قیالع ۀمعط هک درادیم نآ رب ار ام ءام گنهرف .دنروخیم یدایز رایسب دح رد

 ای عاضوا و طیارش هب یتاغیلبت هدرشف و هتفای نامزاس یاهتیلاعف هک میدرگ یاهنادنمزآ

 دایز ...میشونیم دایز ...میشکیم راگیس دایز ...میروخیم دایز هک یروط ددرگیم مکاح
 کی هک تسا راب فسأت و زیگناتقر هچ .مينکیم یگدنز مک هرخالاب و مينکیم شالت

 هدافتسا داوم نیا زا هک یناسک هک تسا نیا ردخم داوم 9 لكلا ؛دایتعا .ندروخاذغ

 لضعم 9 لکشم ار اهنآ 9 دنشاب هتشادرب رد یلاکشآ دراوم نی دننکیمن رکف دننکیم

 نتفای تیزکرم تردق و هدرک راک مزیتونپیه اباهنآ رگا .تساهنآ اب قح ور نياز و دننادیمن
 .تشاد دنهاوخن لیبق نیا زا یتالکشم رگید دنبايب ار شیوخ روک رد

 دراد لابند هب یرت یدج ةبرض .هبرض ره
 تفگ ناوتیم تارظن هطقن نیرتییادتبا زا .تسا هدشن هدیرفآ مد و دود یارب ام ندب

 زا تایناخد نتخوس زا لصاح دود قاشنتسا .دنکیم سفنت هیر اب هک یسک یارب ًانئمطم

 اب و هدوبن یعیبط مادک چیه زاس تسد دراوم ات هتفرگ یراجت یاهراگیس زا .عون ره
 هب هک یتاناویح) دننازیرگ دود زا زین یناویح یاههنوگ مامت .تسین راگزاس یمدآ تعیبط

 .تسا رابگرم دود هک دننکیم ساسحا نوچ (دنرادروخرب ینییاپ ینهذ تیفرظ زا ام رظن

 مهارف ندب و زغم یارب ار مزال نژیسکا دیاب اهنآ .دنراد هدهع رب ار یمهم راک اهشش
 .دنوش یزاسزاب و ءایحا و هدنام ملاس اهلولس ات هدرک

 لثم تسرد «دنشکیم اناوجیراص هک یدارفا تسا هداس رایسب عوضوم نیا کرد

 اب هک یتایناخد هک نیا رس رب ثحب .دننزیم ررض ناشدوخ هب دنشکیم وک ابنت هک یناسک
 هب ار ناققحم هک تسا یعوضوم دنتسه تایناخد ریاس زا رتملاس دنوشیم فرصم بآ
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 :دهدیم طبر ردخم داوم ریاس هب ار اناوجیرام لیذ لماوع
 .دراد یپ رد ینوناق تازاجم هک تسا زاجمریغ ردخم هدام یعون اناوجیرام .۱

 لباقم رد تمواقم هک تسا حرفم و تالضع ةدننک لش عون کی ناونع هب اناوجیرام ۲

 .دهدیم شهاک ار رتراوشد داوم

 لمع هاگ هیکت کی ناونع هب و هدوب روآ رایتعا یسانشناور ظاحل زا اناوج یرام ۲
 نا
 هچ دنک صخشم هک تسا ماجنا لاح رد یاهدرتسگرایسپ تاقیقحت رضاح لاح رد

 و یبصع متسیس یور رب دنوشیم فرصم بآ اب هک یتایناخد ات دشکیم لوط ینامز تدم
 حرط و همانرب اههد ماجنا لوغشم هدحتم تالاپا تلود .دراذگب رثا ندب یتایح یاهمادنا

 تسیود زا شیب هوالع هب .تسا هنیمز نیا رد روشک رسارس گرزب یاهرهش رد یتاقیقحت

 نایم زا .تسا ماجنا لاح رد یصوصخ روط هب ییاج ره رد رگید یتاقیقحت ةنیمز
 داجیا بجوم تدم زارد رد اناوجیرام فرصم هک تفایرد ناونیم هیلوا یاههتفای

 جیاتن و دمایپ قدص ات دشکیم لوط اهلسن یتح ای اهلاس .ددرگیم زغم رد یتالالتخا
 .دبای ینلع تابثا .تاشیامزآ نیا

 دیشاب هتشاد دوخ اب یبوخ راتفگ

 .دراد ینامز ره رد نامیور رب ار ریثأت نیرتشیب هک ییادص و مییوگیم ام هک هچنآ
 هک تسامدوخ یادص نامینهذ کاردا هب ادص نیرتکیدزن اریز .تسا نامدوخ یادص

 رب امش دوخ تبثم قیدصت هنوگچ هک دینک هجوت .دراد نامراتفر یور رب ییازس هب ذوفن

 .دراذگیم رثا ناتیور

 لماع کی ناونع هب زین امش دوخ راتفر هکلب .دنتسین یراتفگ یاههژاو ًافرص :اهنیقلت

 مدرم رثکا یارب یساسحا هب یمسج یاهیتحاران لیدبت و ینادرگاو .دنکیم لمع یطرش
 دنهاوخ رامیب یدج روط هب مه اهیضعب لاح ره هب .دوب دهاوخ دمآراک هشیمه زا رتشیب

 هیضرف تحص دروم نیا .درادن دوجو ناشجنر یارب یساسا چیه هک دننادیم هچرگ دش

 .دیامنیم دییأت .دنریگیم تأشن یمدآ رکف زا اهیرامیب همه هکار ینتناور
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 ام هب.دزاسیم طبترم تسا یهاگ دوخ یارو هک غم زا تمسق نا اب ار ام مزیتونپیه
 مامت هب یژرنا عمجت .مینادب شیوخ تاراظتنا زا رتگرزب ار دوخ هک درادیم ینازرآ یتردق

 یارب ایند رسارس رد یناهج ةهدرتسگ زاین یعون .دسریم اهمتا نیرتزیر یتح .اهلولس

 .دیامنیم مهارف ار نآ روک مزیتونپیه هک دراد دوجو رتالاو یهاگآ و روعش یعون

 دنکیم کمک امش هب یلاعت و یقرت رد روک
 هدنکفا ییاتسدوخ ماد نورد هب ام .دیآیم شیپ دوخ هبدوخ تردن هب دوخ تخانش

 شیوخ دروم رد ام هکار یروصحم هار دناوتیم هک تسا ینادردق اهنت دوجو نیا اب میاهدش

 هب دیجمت و نیسحت اب دوخ قیوشت .دیامن ددجم یزیر بلاق و هدیشخب ءاقترا میرادنپ یم

 کی دناوتیم دوخ زا اجیب فیرعت یتح و نیسحت .دنکیم کمک سفن هب دامتعا داجیا

 و اهتراقح ناربج یارب هک دراد ترورض تاقوا یهاگ .دنک دنمورین ار فیعض سفن

 و نیسحت دوخ زا و هدرک ییاتسدوخ .میشاب هدش مهتم نادب تسا نکمم هک ییاهلزنت
 .میشاب هتشاد دیجمت

 یور رب هک یاهدام لثم تسرد .تخرد کی نوچمه ام ؟دنیآیم اجک زا یفنم راکفا

 ییاههشیر عون زا هتفرگرب اهنت ام یاههخاش .مینامیم .تسادیوه فاص حطس کی
 ؟دیآیم اجک زا امش تیوه ؟تساجک زا امش یرادنپدوخ .دناهتفرگ تأشن اهنآ زا هک دنتسه

 ؟هدیدرگ هیذغت یک اخ هچ زا ناتدوجو تخرد هشير

 ءاههخاش .دننکیم دشر طیحم هدش فیرعت یاهوگلا رد و هدیناود هشیر راکفا

 هباثم هب اهنآ .دنتسه اههدیا هیبش تخرد یاهگرب نیرتکچوک یتح و اههخاشرس
 هفوکش تخرد .هدش هتشاک ناشرذب هک دنتسه یناکم رد راتفر رگنایب تاملک و دنراکفا

 هیذغت اهنآ زا هک یداوم هب هویم ینیریش و یخلت و هدش لدبم هویم هب هفوکش و'هداد
 .دراد یگتسب دناهدش

 لکش تاداع مامت قیرط نیدب .دوشیم هارمه نارگید شنزرس اب یتسس و توخر
 مامت .تسا تداع کی زین تسکش .یسنج تافارحنا ای لکلا ای دشاب راگیس هچ دریگیم

 دوخ رد میناوتیم نامدوخ ینعی) دنشاب مه نکش دوخ دنناوتیم و دناهتخاس دوخ تاداع
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 .تسا ناسکی ود ره رد شور .(مینک دوبان ای داجیا ار یتداع

 ..سپس .دربذپیم ار یاهدیا نهذ :لوا

 ... دروآیم رد لمع هب ار نآ مسج :مود
 .دوشیم لدبم تداع کی هب هدش رارکت لمع :موس

 اهنت امش .امش ندب یاهباتزاب ددجم بسک ینعی هتساوخان تداع کی نتسکش

 رییغت .تسا رییغت ساسا .هزیگنا اریز دینک داجیا ار رییغت نیا دیناوتیم هک دیتسه یسک

 هدیزگ تقد اب هملک هب هملک هک یزجوم راکفا قیرط زا تبثم هب یفنم تاراظتنا زا یلک

 مکحتسم یشزومآ یاههرود اب و هدش رارکت مزیتونپیه حطس هب دورو زا شیپ و دناهدش
 .دوشیم داجیا .هدیدرگ

 نیا .درک داجیا بوانتم روط هب رایشوه یتلاح رد زور لوط رد ناوتیم ار ییاقلادوخ

 رد دوخ یلمع فادها یوس هب امش هکنيا دیکأت و امش خسار مزع دییأت یارب هار نیرتهب

 .دیسرپب دوخ زا دینک عورش ار دوخ هب نیقلت هکنآ زا شیپ .دشابیم دیتسه تکرح لاح

 ؟ماهتفگ هچ دوخ دروم رد نم
 ؟دنریگیم تأشن اجک زا مدوخ دروم رد میاههدیا

 ؟دش عورش تقو هچ زا تلاح نیا ؟مرادن سفن هب دامتعا نم ارچ

 ات دندرگیم تسرد یقیرط هب ثداوح ندمآ شیپ بجوم تسرد یاهنیقلت

 زا رتهنادنمدرخ دناوتیمن سک چیه :تفگ یموئرسیس .دنیامن بسانتم ار امش تیصخش

 ییادص چیه .دیاهدش هتخیگنارب شیوخ یبایماک یوس هب هک هاگنآ .دهد زردنا وت هب وت دوخ

 دوخ هب دياب هک یزیچ نیرتدنمدوس دروم نیا رد .تسین امش دوخ یادص زا رتتردق رپ

 !مناوتیم نم «یرآ :تسا نیا دییوگب
 دوخ یاههرود یط رد دیناوتیم امش هک هدمآ یلک یاهنیقلت زا هنومن دنچ اجنیا رد

 ار فرگش یاهتفرشیپ رتدوز .دیوش زکرمتم بوخ راکفا نیا یورب رتشیب هچ ره .دییامن
 دوخ لیم قبط رب ییاههیصوت دیشاب رداق امش تسا نکمم عقاو رد .درک دیهاوخ هدهاشم

 هک یمادام .دننکیم نینچ ناگدننک تکرش زا یرایسب هک هنوگنامه دیشاب هتشاد دوخ هب
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 رب هبلغ رد ار امش نآ باتزاب «دنشاب هدش هیذغت یرکف یاهراتخاس نینچ زا امش نهذ
 ةتفاب زکرمت رکف نیرتشیب هک دیشاب هتشاد رطاخ هب .داد دهاوخ یرای تسکش زا سرت

 ندرک لش و اهمشچ نتسب زا شیپ تسرد .تسا نداد یور روخ رد هک تسا یرکف .مکاح

 :دینک رارکت دوخ اب ار ریز ینیقلت دوخ دراوم مامت ای دروم دنچ ,ناتندب یاضعا

 .موش بایماک و قفوم میگدنز رد ات ماهدرک یراک ره نم ..

 .مرادن نارگید زا نتفرگ کمک رد یلکشم چیه .کمک هب زاین ماگنه هب ...

 .دش مهاوخ لئان تیقفوم بسک رد دوخ تیفرظ رثکاادح هب یقیرط ره هب نم ..
 هب هتخاس دوخ یاهنیقلت رتشیب هچ ره .ددرگیم لدبم تیعقآو هب ینیقلت دوخ رارکت

 .دریگیمن یدایز تقو دنور نیا .داد دنهاوخ ناشن ار دوخ رتدوز جیاتن .دیشاب هتشاد دوخ

 دیاب تبثم راکفا .دیزیمآ رد دوخ ةرمزور یگدنز رد ار رگ نیقلت طیارش هداس روط هب

 یتقو «نیرمت مظنم یاههرود یط رد .دنشاب نایرج رد ناکم ره و نامز ره رد .هشیمه

 و اهراب ار نیقلت کی طقف .دنربیم رس هب شمارآ و یگدوسآ رد هرابکی امش رکف و مسج هک
 .دشاب رتشیب نیقلت رارکت هچ ره .تسین دایز رارکت دص یلا هاجنپ .دینک رارکت اهراب

 .دش دهاوخ لصاح رتدوز و رتهب تفرشیپ

 .تسا نهذ رد ریوصت کی ندناوخارف یارب لایخ زا هدافتسا رنه .دوخ زا ینهذ ریوصت

 تمدخ رد نوگانوگ یاهتیعقوم رد یگدنز رد ییامنهار ناونع هب دعب اهتدم دناوتیم هک
 رییغت ًالماک ار عضو هک یروط دهنیم انب ار یقثوم تاراظتنا هتفرشیپ روصت کی .دشاب ام
 کی دیامنیم لدبم ماجنا لاح رد یعقاو یاهقیفوت هب ار فرص یاههتساوخ و دهدیم

 .دیهد ماجنا ار طوبرم راک سپ .دینیبب ار نآ ادتبا هک دشاب هنوگنیدب دیاب بوخ رو ادای لماع
 رد طقف کاردا رگا یتح دشخبیم تعرس ار یزومآ زاب دنور .تفرشیپ زا نهذ کرد

 .دینک یفنم تالیخت نیزگیاج ار زیمآتیقفوم شنیب دیناوتیم امش .دنک کاپ نهذ زا

 هب تسین راوشد یماکداش تهج رد نآ یریگراک هب و رکفت تردق ةقالخ یورین ندرک راهم
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 .دینک لابند ار تسا هدش هداد حیضوت باتک نیا رد حوضو هب هک یشور هکنيا طرش

 ابور رد تیعقاو فشک
 هتخادرپ هنایامن باوخ نشیتیدم تسرامم هب ءاهلاس تشذگ یط .خیرات زاغآ زا یمدآ

 فالتخا ,باتک نیا رد هداد حرش یاهشور و رود یاههتشذگ نایم یساسا فالتخا .تسا

 بسانتم حور اب ار ناسنا نهذ و مسج هک تسا ینشیتیدم و یحور اقلطم نشیتیدم نایم
 .دنکیم

 مسج رگا ميزادرپب رکذلاقوف مود دروم هب ات مياهدمآ مهدرگ نامز نیا رد ءاجنیا رد ام

 تیلوئسم زا رارف یاج هب .دشاب بوخ دناوتیمن زین حور «دربن رس هب یملاس درکلمع رد

 میوش نومنهر یرگید ریسم هب ار امش هک مینآرب ام .یرکف یگتخیسگ مه زا ءزا یشان
 و رکف یزومآزاب لمع دناوتیم روک قالخ نشیتیدم .ناتیگدنز یورین اب ندش وردور ینعی

 .درک دهاوخ زین ار راک نیا و دهد ماجنا یناهج یژرنآ اب ندرک راک اب ار امش مسج

 یروآدای و ساسایب یاههشیدنا و ماخ یاهلایخ دروم رد هنارگن فرژ و قیمع رکفت

 .دهدب نیرفآ رسدرد یاهشسرپ هب ییاوتحم رپ یاهخساپ دناوتیم هتشذگ تارطاخ
 دوخ یارب یمهم ناونع دیناوتب هک درادیم ینازرا یتردق امش هب قیمع مزیتونپبه

 رداق امش .دیشاب هتشاد روبزم ناونع نومآریپ یاهنارگن فرز یایور تاروصت و هدیزگرب

 ؟تسیچ ماخ لایخ نیا تمالع دیسرپبدوخ هاگ ًادوخان ریمض زا دوب دیهاوخ

 رگا .تسا ناتدوخ هب هتسبرس یاهمان نوچمه کرد لباق ريغ یایور :دیوگیم روملات

 یاههمان زا یخرب ندوشگ اب و هتشذگ یرکف ةدنرادزاب عناوم زا دیناوتیم دیهاوخب امش

 ماگ دودحمان یاهزادنا مشچ و یرکف تاروصت زا یناشخرد یایند هب دوخ هب هتسبرس

 .دیهن
 زا ار دب تاروصت ادتبا رد دیاب مسج و رکف نایم نوزوم یگنهامه ندرک هنیداهن یارب

 و هتخدنا رود فرصمیب یاهلاغشآ ناونع هب ار اهنآ سپس .دیشکب نوریب دوخ نهذ کناب

 نهذ کناب زا ار یلاع ماهس دیناوتیم امش .دییامن اهنآ نیزگیاج ار یرتهب یاههدرپس

 .دینک ینغ ار یگدنز زا هلجرسم رهو هدیسشک نوریسب دوخ
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 اههناسر طسوت سوسحمان یزاس باجم

 دنربیم موجه نهذ هب ینویزیولت ریواصن

 درک مودعم ناوت یم ار روآ دایتعا یاهراتفر

 رتشیب ییاکیرمآ اهنویلیم نویزیولت .هدننک باجم مه و تسا ذفان مه نویزیولت

 هب هک یتقو ات دنوشیم رادیب باوخ زا هک یاهظحل زا اهیضعب .تسا نشور زور تاقوا

 شرازگ اکیرمآ یناور تشادهب هسسؤم .دنرادیم هگن نشور ار نویزیولت .دنوریم باوخ

 هاگن نویزیولت زور رد تعاس راهچ زا شیب نالاسگرزب موس کی زا شیب» :دهدیم

 ات لاس هدزای ریز کدوک نویلیم ود زا شیب هک دهدیم ناشن یرگید قیقحت «.دننکیم

 .دنتسه نویزیولت یاشامت لوغشم بش همین

 دوخ یاپ رد ار ناکدوک هک هدش لدبم هیاد کی هب نویزیولت دنراد راک هک یناردام یارب

 تحت .دسرب ۱٩( یلا ۱۳ دودح) یناوجون نینس هب کدوک کی هک یتقو ات .درادیم هگن

 دننیبیم اهنآ هک یزیچ نیرتشیب .تفرگ دهاوخ رارق نیقلت تعاس رازه ۱۵ یلا ۱۰ ذوفن
 تسا یناکم نویزیولت ۀحفص .تسا زیمآت نوشخ یاهراتفر و تسردان تاداع اب ینامدرم

 زا سپ .دنوشیم عقاو دییأت دروم یرصب روط هب ناهج یاهیرامیب و اهیراجنهبان هک
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 ناشیاهرتگرزب دننام مه ناکدوک یارب و هدیسر رظن هب یداع تسردان یاهراتفر یتدم

 ۱ .ددرگیم لوبق لباق
 کی لقادح ییاکیرمآ یاههداوناخ دصرد ٩٩ هک تسا نیا زا یکاح قیقد یاهیسررب

 ریواصت .دنراد هاگتسد جنپ یتح مه اههداوناخ زا یضعب .دنراد نویزیولت هاگتسد

 ای هدرک کمک ام هب دنناوتیم و دنراد ام ةنازور یگدنز رب ار ذوفن نیرتدنمتردق ینویزیولت

 اههدننیب رکف یگزره تشپ یگزره .دنکیم قدص رتشیب مود دروم هنافسأتم .دنناسر ررض

 لایما ساسارب و دناهدش یدنبهجرد اهملیف یاوتحم .تسا هدومن رد هب هار زا و فرحنم ار

 زا و هدرک دیلوت ار دوخ تالوصحم یبایرازاب و یهددوس رطاخ هب هک تسا یناگدننک دیلوت
 .دنشابیم نجهتسم لامعا و تشز یاهراک ةطساو قیرط نیا

 هدش مدرم رثکا یگدنز رب ذفان و قلطم مکاح ریخا کدنآ ۀهد دنچ رد طقف نویزیولت

 و تالالتخا زورب لماع و ناناوجون نشخ یاهراتفر یوگلا «ناناوج ملعم نویزیولت
 نهذ دراو هکلب دوشیم مدرم لزانم دراو اهنت هن .تساههداوناخ نورد یاهیراجنهان

 نوچ دنزیتس رد مجاهم یورین نیا اب نارگن نیدلاو .ددرگیم زین هدننیب رایشوه همین

 یاهراتفر دهاش رتمک ات هتشادرب نویزیولت یاپ زا ار ناشناکدوک دننکیم یعس
 .دننک یراددوخ هاگتسد نیا هب ناشناکدوک رد دایتعا داجیا زا و دنشاب زیمآ تنوشخ

 اریز ؛دراد شقن ناکدوک یگدنز رد نیدلاو زا شیب نویزیولت هک دهدیم ناشن تاعلاطم

 نادنزرف هک تسا ینامز زا رتمک دننکیم ناشنادنزرف اب ندوب فرص نیدلاو هک ار ینامز
 .دنیامنیم نویزیولت یاپ رد نتسشن فرص

 سوسحمان نامجاهم - ناگدننک باجم
 یداصتقا هب ,یناگمه دایتعا ساسا رب اههناسر اما تسا یک انلوه ةشيدنا .هشیدنا نیا

 روضح و تسا هدننک فرصم ندروآ دوجو هب هناسر یلصا شقن هدناهدش لدبم هنادواج

 رکف نم .دیوگیم هدننیب کی هک یتقو .دشابیم لمعلا سکع نیا مزلتسم شهجوت نایاش

 ارجا هب ار یرگید صخش رکف هکنیا ای دهدیم ماجنا ار ندرک رکف لمع ًاعقاو وا ایآ .منکیم

 .دناهتخومآ ندرک رکف یارب ار یزیچ هچ اهنآ دننکیم رکف مدرم تاقوا رثکا ؟دروآیم رد
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 اب راویطوط مدرم .دناهدینش زورید هک تسا یزیج بلغا دنیوگیم زورما اهنآ هک هجنآ

 هک دننادیمن و دنوریم هار نابایخ رد تابر نوچمه اهنآ :دننکیم دشر نارگید یاههدیا

 .تسا لرتنک تحت ناشرکف هک دنتسه یناینابرق

 هدش هدیچیپ یمرگرس ةفافل رد نآ ینیریش .دناهدش هدننک روحسم یپ رد یپ تاغیلبت

 هب ار دنیارف نیا نارگ لیلحت .دنامیمن هدنخ یارب ییاج رگید .دندرک ریگ رضم تالوصحم

 یارب راگیس و لکلا ,ناشوج یاهصرق .دننکیم فیرعت یناور یزاسمه و قابطنا ناونع

 هک دناهدرک هدهاشم نویزیولت رد اهراب و اهراب نوچ دسریم رظن هب یداع یرما ناناوج

 .دننکیم هدافتسا دراوم نیا زا تیصحش اب و مرتحم یاهمدآ

 ایآ .میدنمزاین نامرد یارب ییوراد لوصحم یعون هب و میرامیب ام همه یراجت رظن زا

 زیگناتقر و روآ فسأت هک هچنآ ؟دیشاب رذحرب یرامیب زا هک دنیوگیم امش هب ًاعقاو اهنآ

 ۵ رم یا امشب وما و و نفت ری شیوع ها یا و
 داوم نیا زا هدافتسا هب لیم و هداد قفو طیحم طیارش اب ار دوخ ور نیا زا دنونشیم

 .دش دهاوخ هدوشگ زین اهنآ رد ینابایخ

 دنسرتسد رد ًاعقاو ینابایخ داوم
 یدنب هتسد اهازمهوت و اهشخبمارآ ات هتفرگ اههدننک کیرحت زا ردخم داوم یرس

 :یقاشنتسا داوم :اناوجیرام .گنب ,شیشح لیبق زا داوم نوگانوگ عاونآ .دنوشیم

 زا ار دوخ رکف لرتنک دنک فرصم لکلا اب ار داوم نیا هک یسک .دراد دوجو کارک و نیئاکوک
 دنزب همطل هداوناخ لک هب دناوتیم هک دوب دهاوخ نیا ییاهن هجیتن .داد دهاوخ تسد

 .(دننیبیم همدص دبک دننام زین ندب یلخاد یاهمادنا یتح)

 حطس رد و تسا سرتسد رد یناسآ هب هک دراد دوجو کانرطخ ردخم هدام عون تصش

 دایتعا میتخادرپ اهنآ هب هتشذگ شخب رد هک هنوگنامه) دشابیم فرصم دروم یاهدرتسگ

 لیلد نیدب .دنتسه نآ حالصا دنمزاین التبم دارفا هک تسا یرتقیمع تالالتخا ةناشن
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 .دنک کمک اهنآ هب دناوتیم مزیتونپیه هک دننادب دیاب همه هک تسا

 ار تبثم تاداع رگا «مینکن هیفصت هدیدنسپان و دورطم یاهزیچ زا ار دوخ نورد ام رگا

 نامدوخ نورد زا ییوگ هک دنراذگیم ریثأت یروط ام رب مینکن در ار جراخ یاهنیفلت
 یفاک هزادنا هب رگا ًاصوصخ دندرگیم نیجع و هدش یتاذ ام رد نامدرم رگید راکفا .دناهدوب

 دایتعا ره ای و لکلا ای دشاب راگیس هچ دریگیم لکش تداع قیرط نیدب .دنوش رارکت
 .دننکیم هیذغت ار نورد رد عقاو نانمشد «ینوریب نانمشد .یرگید

 هداوناخ نورد رد ردخم داوم و لکلا شریذپ
 زا هک یدارفا بلغا .میتسه رگناریو دوخ یاهراتفر و دایتعا ندش یعامتجا دهاش ام

 اهوگلا نیا .دنباییم اهوگلا نامه رارکت اب ار دوخ دنیآیم دایتعا یاراد یاههداوناخ نورد

 ارف هداوناخ نورد رد ار اهلدم نیا شقن نوچ دنسریم رظن هب لوبق لباق و تحار

 .تسا هدش یزیرهمانرب ناشیارب هک دننادیمن زگره مدرم رثک | .دناهتفرگ

 یتاذ میریذپب هاگ ًادوخان هک ار یزیچ ره اریز دنهدیم تسد زا ار دوخ لرتنک اهنآ
 عورش هک دیآیم رد ارجا هب و دوشیم هتفریذپ ینامز نیقلت .دوشیم نهذ هکلم و هدیدرگ

 .هدش نیقلت نوریب زا هرابکی هک یزیچ نآ عقاو رد .ددرگ دیدشت و رارکت تماقتسا اب نآ
 .ددرگیم یتاذ

 نهذ .دشاب هتشاد موادت هک تسین مزال .دوش هتخومآ هرابکی هک یزیچ هناتخبشوخ

 و دینک کاپ نآ یور زا ار یاهمانرب دیناوتیم امش تسا توص طبض کی نوچمه یمدآ

 و هدرک زاب ریجنز و لغ زا ار دوخ زغم دیناوتیم امش .دییامن نیزگیاج ار یرتهب ةمانرب
 .دیهد شزوما نآ هب ًاددجم

 و طسب یناگرزاب یاهمایپ ات یتح ینالقع رکفت ةناتسآ ریز هب دورو تهج شالت

 ام رایشوه لئاح یوسارف ,نهذ رد هک یروط دننکیم تکرح تعرس هب و هتفاي شرتسگ

 زا هک دنوشیم راتفر رد یتارییغت داجیا هب رجنم یرکف یاهوگلا حالصا .دننزیم هقرج

 اهنت هن مادم روط هب هاگآان ناینابرق .دوشیم یشان رگناریو دوخ تاداع ندرک بوکناور
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 یاههدیا و تارظن هکلب دنتسه دیارج و نویزیولت لیبق زا یجراخ یاهکرحم ذوفن تحت

 یاهنیقلت نارابمب ریز یپ رد یپ هتسنادن ای هتسناد ام .تسا راذگریثأت اهنآ رب زین نیریاس
 .دننکیم مومسم و هدولآ ار ام ناهذا هک میتسه یفنم

 ,میشاب هتشاد ربخ اهنآ عوقو زا یتح دوخ ام هکنیا نودب یفنم یاهنیقلت زا یرایسب

 دروخیم مشچ هب ینویزیولت ریواصت رثکآ رد تابورشم ندیشون .دننکیم دراو همطل ام هب

 رطاخ هب ناشرثک | .دنشونیم یلکلا تابورشم هک ییاهییاکیرمآ دصرد جنپ و داتشه زا

 یس ىلا تسیب هورگ نیا زا جراخ .دننکیم بورشم ندیشون هب تردابم یعامتجا لیالد

 رد .دنتفآیم یوق یلکلا تابورشم ماد رد کیرحت و شزیگنا داجیا رطاخ هب نویلیم
 ناشن یرامآ لوادج .دنکیم کمک باصعا ددمت هب هن و شزیگنا هب هن بورشم تقیقح

 هب زین ار ناشرمع یاهلاس هیقب و تسا رتمک لاس هدزاود اهیلکلا رمع لوط هک دهدیم

 و یناسنا ریغ یاهراتفر زا یرگید لبمس ره زا شیب مسیلکلا .دیمان یگدنز ناوتیم تردن

 .دوشیم بوسحم یفنم نیقلت تردق ناهرب ,نتشیوخ هب تبسن رشب ةنامحریب

 یلکلا تابورشم هک میاهتفرگ رارق یطیارش تحت و هدروخ بیرف یسولپاچ و قلمت اب ام

 داوم رالد اهنویلیب .مينادیم میهس یزیچ ره رد ار نآ و هدرک یقلت حیرفت ناونع هب ار
 لکلا فرصم هک یناسک .تسا هدش هتفرپذپ یعامتجا ظاحل زا اناوجیرام و ینابایخ ردخم

 لکلا مردنس زا هک ار یناکدوک و دننزب اهناتسرامیب هب یرس دیاب دننکیم بیغرت ار
 .فیعض یاهثج یاراد داز ردام یدایتعا اب ناکدوک نیا .دننیبب .دنربیم جنر ینینج

 .دنشالت رد ندنام هدنز یارب و هدید بیسآ ناشزغم نوچ دنتسه نازرل و کچوک .فیحن

 عوقو هب وگیدنس یماظن ناگداپ رد هک یهورگ یریذپ نیقلت زا یبلاج ةنومن اجنیا رد
 :دیناوخیم یلحم یاههمانزور زا یکی یربخ نیوانع رد .تسا هدش هدروآ تسویپ

 دندش رامیب نیغورد یاهعیاش زا زابرس رازه

 دیدج نازابرس هک دهدیم حیضوت یژول یمدیپا ییاکیرمآ ةلجم رد هدش شرازگ دروم



 هتفرشیپ مزیتونپیه 9« ۶

 هدولآ ار اوه هک یمس هب اهنآ هکنیارب ینبم دناهدناوخ ای هدینش ار یاهعیاش ناگداپ رد

 اهدص هک هدش بجوم و هتشاد یپ رد أر یناگمه یسرت دروم نیا .دناهدش مومسم دنکیم

 یناگمه سرت دراوم رثکا رد نوچ دوب یداعریغ دروم نيا) .دنوش یناسکی مئالع راچد نت
 .(تسا هدش شرازگ نانز دروم رد

 هنیس درد زا و دندرکیم هفرس هب عورش هک یناوج نادرم دادعت هعیاش شخپ اب

 یایلوا ماجنارس .دیدرگ مکاح زابرس اهدص رب ریثأت نیا و دشیم رتشیب و رتشیب دندیلانیم

 شیب .دنربب نوریب ناگداپ زا دنتشاد یسفنت لکشم هک ار یدرم ۱۸۰۰ دندش روبجم روما

 اهنآ زا نت تشه .دندش مازعا ناتسرامیب هب سنالوبمآ اب شیامزآ یارب اهنآ زا رفن ۳۵۰ زا
 تاشیامزآ ماجنا زا سپ .دندش یرتسب ناتسرامیب رد زور دنچ ًالمع هک دندش رامیب یروط
 .دناهتشادن یلکشم نادرم نآ دوخ ای اوه هک دوب نیا زا یکاح جیاتن

 شقن ات .دوشیم هئارا مزیتونپیه یاول تحت .یوق ءوس نیقلت نینچ نیا یدراوم رد

 یارب هشيمه زا رتهب یساسحا هب یکیزیف یاهراشف نادرگرب .دوش هدرتسگ رادیاپ یفنم

 دندش رامیب یدج روط هب هک دنتشاد دوجو یدادعت لاح ره هب .درک دهاوخ راک مدرم رثکا

 هب هتکن نیا .درادن دوجو ناشجنر و درد یارب یساسا چیه دنتسنادیم هکنیا اب یتح

 .تسج دیاب رکف رد ار یرامیب ره ءاشنم هک دراد هراشا ینتناور یروئت ناکما

 رگراک .تسا یمزیتونپیه هبش حطس رون کی رد هدننیب هک یماگنه یتح ررکم نیقلت

 یارب نهذ .دهدیم یور قافتا نیا مینکیم هاگن نویزیولت هب اما هک یتقو ینعی دتفایم
 ًافرص نیقلت .دوشیم هدوشگ ؛هدرک زکرمتم هدش نشور ةحفص رد ام هک یریواصت طبض

 .دنکیم لمع نیقلت نوچمه زین نارگید راتفر نتسیرگن هکلب تسین یراتفگ تاملک

 دینک لرتنک ار شیوخ زیگناتفگش نهذ
 کین یاهراک ناتدوخ و هداد رییفت ار دوخ راکفا ًادمعت دیناوتیم امش هناتخبشوخ

 دینهد هزاجا یزاب بش همیخ کسورع نوچمه دیتسین روبجم امش .دیهد ماجنا رایسب

 خیرات زاغآ زا رکف یارب لادج .دروآ رد تکرح هب وسنآ و وس نیا هب یرگید ار ناتیاهخن

 یاوتحم هک دراد یگتسب رما نیا هب دش دهاوخ لصاح رفظ تقو هج و هتفای همادا نونک ات
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 .درک رپ ار نآ حیحص یزیرهمانرب اب اددجم یزغم تبثم یوشتسش اب و درک هیلخت ار نهذ

 تقیقح هب ناتمسج ندنادرگزاب ,گنرین و هعدخ زا ییاهر و یدازآ یوس هب ماگ نیلوا
 رب هوالع .دناسر ماجنا هب امش یارب دناوتیم ار راک نیا مزیتونپیه .تسا ناتدوخ یدوجو

 هنوگچ هک دیریگب دای دیناوتیم مه ناتدوخ امش ,رگنامرد کی طسوت ندش مزیتونپیه

 هربخ یمزیتونپیه دوخ رد دنهاوخیم هک یناسک رثک | یارب .دینک مزیتونپیه ار دوخ

 اهنآ هب یرایسب کمک «دنشاب هتشاد هدید شزومآ نیسنکت کی اب ار هبرجت نیلوا رگا .دنوش

 نیا رد ندش میهس اریز تسا ریسم نیا رد ماگ نیلوا بلغا یهورگ مزیت ونپیه .دش دهاوخ

 .تسا ناسآ «ندش بلاغ تهج تالکشم نامه اب و نارگید اب هبرجت

 دناوتیمن یساسحا ليم ندوزفا نودب روصن هک هدش هتخانش رما نیا تساه تدم

 یتاغیلبت یاهمایپ «نارگ غیلبت هک تسا لیلد نیا هب .دشاب هتشاد یپ رد یعیرس جیاتن
 خرک اب .هدش یرشب شوه هب یتناها هک دوش ساسحا ات دننکیم رارکت اهراب و اهراب ار دوخ

 یرادیرخ ار یمالقا ات هدرک اههاگشورف یهار ار ناگدننیب جوف جوف اهیهگآ ,نهذ ندش
 .دنشاب اهنیا زا رتهب دنتسناوتیم ًالامتحا هک دننک

 نهذ نورد هب مارآ و هدش شوارت یاهناسر عبانم رازه نارازه قیرط زا رود هار زا لرتنک
 یاهوئدیو رتویپماک .تالجم :اههمانزور .ویدار :نویزیولت رب هوالع .دزخیم هاگ ادوخان

 ینعی تسا لیخد نایم نیا رد مه نفلت یتح .دنراد دوجو مه تساک یاهراون .یگناخ

 .دنهدیم شيازفا رود هار زا ار دوخ تالوصحم شورف ینابز برچ اب ناگدنشورف

 قیرط زا اهنت هن اهنآ .دنراد هدرتسگ یحطس رد ار مجاهت نیرتشیب ملیف و نویزیولت
 نوچ دنتسه زین یدنمتردق یفطاع ریثأت یاراد هکلب دنسریم ام هب شوگ و مشچ

 هنحص کی رد یتیصخش اب ار دوخ هراب کی هب .دنیامنیم داجیا هدننک مرگ رس یطابترا

 تاطابترا یراجفنا دشر .مینک دیلقت ار راتفر نامه میراد تسود و میهديم قیبطت

 .دنک کمک وا هب هکنيا ات هتشاد یناسنا راتفر رب رضم یریثأت رتشیب

 .دیامن افیا ار هنوگ یجان شقن دناوتیم نشور ۀحفص نیا سعکلب و رگید یوس زا

 نوگانوگ للم و فلتخم یاهداژن نایم دناوتیم دهد شزومآ ار یرتملاس شور دناوتیم
 کرد تهج رد مدرم هب و دشخب ءاقترا ار یهاگآ دناوتیم .دیامن داجیا یطابترا یلپ
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 عفن هب دنمتردق تالآ رازبا نیا رگا .دناسر یرای دننکیم یگدنز نآ رد هک یناهج و رگیدکی

 یتعرس هچ اب یتفرشیپ هچ هک دینک روصت تسا یفاک طقف .دندشیم هتفرگ راک هب مدرم

 مالآ هوبنا هک یروط .ددرگ یرگید روط تسناوتیم اهنآ یکیتونپیه ذوفن !دشیم لصاح

 مامت زا هنادنمشوه ُهدافتسا اب .دهاکب یهابت و داسف و طاطحنا زا و هداد نیکست ار یرشب

 .دمآ قئاف رما نیا رب ناوتیم تعرس هب راتفر و رکف رد لادتعا داجیا یارب یرشب تاعارتخا

 ,هطقن نیا رد .تسا هدش لرتنک راکفا ندرک هنیهب ,ناسنا لماکت و لوحت رد یدعب ماگ

 مياهدید رایسب ۀمطل .دناهدرک هیهت نامیارب اهنآ هک یناور مظنم یاهرود کاروخ زا ام رثکا

 دارفا .دنراکفا لرتنک عبنم سأر رد یطابترا لیاسو طسوت هک تسا یلیلق ةدع عفن هب نيا و

 هب تسد هک یراجت یارب ار هتفاي نامزاس یاهتیلاعف یرسکی یچهدافتسا ءوس و بلقتم

 ینابرق نت اهنویلیم نایم نیا رد و دنیامنیم حرط .دننزیم عیدب و یدیلوت یاهراک
 اب ار دوخ راک اهنآ .دنهدیم تسد زا ار دوخ لیم و تساوخ یدازآ و هدش اهنآ یاههتساوخ

 تالکشم زا یرایسب .دننکیم عورش دنراد ار ناهذآ نیرتریذپ ذوفن هک رشق نیرتناوج

 هزیمآ تنایخ یاهراتفر زا یهوبنا ةجيتن دیآیم شیپ دارفا نیا یارب هدنیآ رد هک یراتفر

 .دنروآیم موجه زغم هب یگدنز لوط رد هک تسا هنایذوم و هناراکبان

 یعیبط و یرکف یاهدنیآرف ندش عیاض و فیعضت بجوم یفلتخم یاهکینکت

 هب اهنآ هک دوشیم بجوم ناگدننیب یریذپ ریثأت و یگدارا یب .دنوشیم سفن تنایص

 لباقم رد میلست و یگماکدوخ لثم دنوش یگدنز زیمآدیدهت یاههسوسو ةمعط یگداس
 و اهکیک ءاهراگیس :اههباشون عاونا :اهینیریش نوچ یاهدیافیب تالوصحم و سفن یاوه

 رد اهرسد و تالقنت ,ینیریش ًاصوصخم ییاذغ تالوصحم .نوگانوگ یلکلا تابورشم

 تزع یور یدج یاهدمایپ رمع نارود ةيقب رد هک دنوشیم یقاچ بجوم یکدوک نارود

 .دنراد یعامتجا یاهشنکاو و سفن

 رد تایناخد و لکلا .تسا یاهدرتسگ موهفم یاراد ناناوج راکفا لرتنک یارب لادج

 .دنوشیم هدیشک ريوصت هب ندش گرزب و غولب تمالع ناونع هب یتامهم یاههنحص

 زا .دننکیم کمک مومس نیا شورف هب فورعم کیزوم کی رانک رد نیرفآ یداش ریواصت
 نهذ رد دتفیب ماد رد ینابرق هک ینامز ات یکدوک ناوا نامه زا تایناخد شریذپ ور نیا
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 .ددرگیم مکحتسم

 یتاقیفحت ات دندناوخ ارف ار ناواکناور و نارگ لیلحت زا یخرب راگیس ناگدننک دیلوت
 یارب هار .تشاذگ یاج هب یدب ریثأت تاقیقحت نیا هتبلا هک دنهد تروص اهنآ یارب

 اب .دندش هناگود یاهلئسم لح ریگرد یعامتجا تاقیقحت و دش راومه ناگدنشورف

 هب ارچ اهیراگیس هک دش مولعم دنداد ماجنا ار یقیقحت هک کشزپنوار هورگ کی مادختسا

 :تسا هدمآ لیذ رد نآ لیالد .دنهدیم همادا راگیس ندیشک

 .دهاکیم ار یحور و یمسج یاهشنت .۱
 .دشاب دروخرب شوخ و هدرک لایخ یگدوسآ ساسحا هدننک فرصم دوشیم ثعاب ۲

 .دهدیم تسد هدننک فرصم هب رطاخ تیاضر ساسحا ینآ تذل کی زا سپ ۳

 شالت .تفر الاب شورف .دندوزفا دوخ تاغیلبت هب ار قوف جیاتن ناگدننک دیلوت یتقو

 یروط هتفاي شرتسگ سوسحمان یاهمایپ ات یتح ینالقع رکفت ةناتسآ ندروآ ریز هب یارب

 ام ناهذا دراو قرب تعرس هب مینادب دوخ ام هکنيا نودب و دننکیم تکرح عیرس رایسب هک
 .دندرگیم

 بقارم هک یناینابرق .دوشیم راتفر رد یتارییغت داجیا هب رجنم یرکف یاهوگلا حالصا

 اهنآ رب زین نیریاس ۀدیا هکلب دنریگیم رارق ینویزیولت تاغیلبت ذوفن تحت اهنت هن دنشابن

 دیهد بیترت ناتدوخ ار یگدنز زیگناتفگش ةعقاو
 هب تسد و هداد رییغت ار دوخ راکفا دنمفده روط هب دیتسه رداق امش هناتخبشوخ

 هزاجا هک دیشاب یزاب بشهمیخ یاهکسورع دیتسین روبجم امش .دینزب بوخ یاهراک

 یارب لادج .دوش هدیشک وس ره هب نارگادوس تسد رد امش یراتفر یاهنامسیر دیهد

 لصاح یزوریپ ماگنه هچ هک نیا و هتشاد موادت خیرات یاهزور نیرتنیزاغآ زا رکف

 تهج رد یزغم یوشتسش یزیرهمانرب اب ار رکف یاوتحم هک دراد یگتسب نیا هب دوشیم

 .درک رپ تبثم

 دوجو تقیقح ینعی شیوخ مسج و رکف هب نتشگزاب ,ییاهر تهج رد ماگ نیلوا
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 مزیتونپیه رب هوالع .دیامنب ینایاش کمک دناوتیم اتسار نیا رد مزیتونپیه .تسا شیوخ

 هورگ کی هب ای درک مزیتونپیه ار دوخ هنوگچ هک تخومآ ناوتیم رگنامرد کی طسوت ندش
 تسا رتهب دنوش رهام یمزیتونپیه دوخ رد دنهاوخیم هک یناسک رثکا یارب .دش قحلم
 کمک دروم نیا .دنشاب هتشاد ار دوخ ةبرجت نیلوا هدید شزومآ نیسنکت کی طسوت ادتبا

 اریز تسا روبزم تهج رد ماگ نیلوا زین یهورگ مزیتونپیه .دنکیم دارفا نیا هب یرایسب

 نیا زا اهنآ رب ندمآ قتاف و دنراد یهباشم تالکشم هک یناسک اب کرتشم یاهبرجت نسناد

 .تسین راوشد قیرط

 هلحرم .دنک کمک امش هب نف لها کی هچ دینک مزیتونپیه ار دوخ .دوخ هج امش

 هک نآ حطس نیرتقیمع و تسا یرایشوه ةدش نوگرگد حطس کی هشيمه کیتونپیه
 .دوشیم هدیمان روک تسا ینامرد ةراو باوخ کی

 دنراد دوجو نویزیولت زا ریغ مه یرگید یاهزیچ

 هب یرامشیب یکینورتکلا عبانم قیرط زا و هدرک شوارت رود هار زا یمجاهت طیارش
 :رتویپماک .تالجم .همانزور ویدار ,نویزیولت رب هوالع .دنزخیم نهذ هاگآدوخان نورد

 لیخد نايم نیا رد مه نفلت یتح .دنراد دوجو مه تساک یاهراون و یگناخ یاهوئدیو

 هن اهنآ .دنراد یمومع ناهذا هب ار مجاهت نیرتشیب اتسار نیا رد نویزیولت و ملیف .تسا
 مرگرس لماع لیلد هب هکلب دنوشیم لقتنم ام هب ییاونش و ییانیب ساوح قیرط زا اهنت
 کی تیصخش اب ار دوخ ام هک یتقو .دنشابیم زین یدنمورین یفطاع ریثأت یاراد یگدننک

 لیبق زا یناسر عالطا عیانم مینک ر رکت ار راتفر نامه میراد تسود میهدیم قیبطت ملیف
 ار یرشب مالآ هوبنا ات هدرک هدافتسا دوخ یکیتونپیه ذوفن زا دنناوتیم نویزیولت و تنرتنیا
 نامرد «ناسنا تاعارتخا زا هنادنمشوه ةدافتسا اب .دنهاکب یهابت و داسف زا و هداد نیکست

 ۱ .تخانش میهاوخن ار یرشب لیسناتپ زگره .میهدن لماک
 هطقن نیا زا .تسا هدش لرتنک راکفا عبانم ندرک زکرمتم ناسنا ءاقترا رد یدعب ماگ

 یاهراک هک یناگدننک دیلوت یارب اهنآ .ماهدید همطل یناور یاهتمحازم داجیا زا ام رثکا
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 نت اهنویلیم ات دننکیم یحارط ار یاهتفای هنامزاس یاهتیلاعف دنهدیم ماجنا عیدب

 .دنهدیم راطخا ام هب ناسانش هعماج .دنهد تسد زا ار دوخ رایتخا یدازآ و هدش ینابرق

 .تشاد دهاوخ لابند هب یک انلوه یاهدمایپ ؛دبای همادا رکف لرتنک هب لیامت رگا

 دنطابترآ رد یناور یاهیزیر همانرب اب یدج تالکشم
 .هدش ربارب ود ریخا ۀهد رد ردخم داوم هب دایتعا ...

 .تسا لکلا فرصم زا یشان .طباور رد لالتخا دصرد ۴۰ زا شیب ...

 .دنتسه ندیباوخ هب طوبرم تالکشم یاراد اهییاکیرمآ دصرد ۶۰ زا شیب ...

 .تساکیرمآ رد ریم و گرم تلع نیرتگرزب راگیس ندیشک ..

 یگنسرگ (یرغال ساوسو رطاخ هب) دیدش یکاروخ مک ,یقاچ - یکاروخ تالالتخا ...

 .هریغ و طرفم و یگشیمه
 .یلک روط هب هعماج و دوخ هیلع تیانج ...

 .یناهج یاهضراعت و یحور فاحجا .هنایشحو تنوشخ ...

 .یگداوناخ یاهشزرا لاوز ...

 تیافک یب و اهنت یاهمدآ - نویزیولت هب ناداتعم
 هب ار دوخ رایتخا هک دننکیم افیا ار یناسک یاهیسپاولد شقن اههناسر ناگدننک غیلبت

 رهاظ لکش هک دنلیام نویزیولت ناگدننیب زا یریثک دادعت .دناهداد ناهن یاههدننک نیقلت

 یادن هب هکنیا ات دنتسه بلقتم دارفا ور هلابند رتشیب اهنآ .دننک ضوع ار دوخ نهذ و

 نویزیولت و ویدار هب ام هک یتقو .دنهد ارف شوگ ناشفادها هب ندیسر تهج شیوخ نورد

 تالقنت عاونا و دنق .هتساشن فرصم رد یطارفا یاهنیقلت نارابمب ریز ميهدیم شوگ

 .ميريگیم رارق هدیافیب
 .دننکیم فرصم تسا دیفم ناسنا یارب هک هچنآ ربارب ود اهییاکیرمآ لاثم ناونع هب

 تمالس یارب یدج یدیدهت نارگید رامثتسا اب تیقفوم بسک یارب عمط و صرح
 رطخ .دتفین ماد رد ات دنک هدافتسا دوخ زغم زا ناسنا هک تسا نآ نامز .تسا تیناسنا
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 رد نآ ندروآ دوجو هب لماع رتویپماک و نویزیولت هک تسا یریذپان بانتجا یاوزنا رگید
 .دناهدرک ادیپ دایتعا اهنادب هک دنوشیم یصاخشا

 شزرو رد هدش نیسحت تنوشخ

 تنوشخ اب نایچاشامت نهذ رتشیب ندش یطرش یارب ینامز هتفه نایاپ یاهزور

 سرد .دوشیم ندش نامرهق بجوم یرگیشحو و تیعبس هکنیا فشک .تسا شزرو

 لامعا هب دیروبجم یزاب رد ندش هدنرب یارب مه امش ور نیا زا تسا هتفهن یمهم

 دننکیمن یزاب ًاعقاو زین ناراکشزرو و نانکیزاب یتح .دیزرو تردابم هنایشحو یاهراتفر

 اب یشزرو نیدایم رد رمآ نیا تابثآ لیلد .دنراگنایم یدج ار دوخ نابیقر تسکش هکلب

 و لابتوف زین و لابسیب یلصا یاهگیل رد .دروخیم مشچ هب ناراکشزرو ندش یمخز

 .دریگیم دوخ هب ریگ همه یتلاح یکیزیف یاهلادج یک اه

 یزاب هچ ره دوجو نیا اب .دنوشیم لمحتم ار یدج یاههمدص ناراکشزرو بلغا

 رد هک ییاهیریگمشچ و .دننکیم قیوشت ار دوخ نانامرهق رتشیب ناناوج .دشاب رتنشخ

 هب ار لاق و لیق و یراک کتکات درادیم نآ ارب ار ناکدوک دروخیم مشچ هب یشزرو یزاب

 ناونع هب بلغا شنترپ و سامترپ یاهشزرو هنافسأتم .دنهد لاقتنا ناشدوخ یاهیزاب

 .دنوشیم بوسحم هدش بوکرس .مشخ لیبق زا یساسحا تالکشم یارب یرفم
 کرد ار رگیدمه رتهب دنشاب تباقر لها رتمک دارفا هک یتقو دهدیم ناشن تاعلاطم

 نیب زا ار هناتسود طباور و یلدمه ساسحا تموصخ .دوشیم رتقالخ ناشیگدنز و هدرک

 زا یرتهب صخش هکنیا زا میناوتیم ام نارگید زا ندوب رتهب تهج هزرابم یاج هب .دربیم

 ار ام نورد شمارآ و افص دناوتیم تموصخ .میربیم تذل «میوشب .میاهدوب ًالبق هک هچنآ

 هب دناوتیم هک میوشیم ییاهراشف لمحتم و دعتسم ام نورد شمارآ نودب .دنک بیرخت

 .دربب نیب زا ار ام فلتخم قرط

 .دوش هتشادنپ یرورض ینالقع یگدنز یارب هک یقیرط ره هب ار اهشزرا لالحمضا ام

 هچ لاح دنتسه نکمم لکش نیرتدب رد تنوشخ یاوتحم اب ییاه همانرب .مياهدید

 لامعا ار دب یاهمدآ تنوشخ نامه مه بوخ یاهمدآ ؛هناتسود هچ دشاب یسیلپ یریگرد
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 تسا نکمم هک ددرگیم یدج تایانج هب رجنم «یفنم شقن یاهوگلا زا دیلقت .دننکیم

 هب .متش و برض و یزادناریت ,یشکوقاچ اب لضعم نیا لح .دوش بکترم یناوج رد درف
 .دوشیم هدرمش لداعم یتشا و هحلاصم .طابترا داجیا تبسن

 دیاب ,دننکیم دروخرب نارگید اب لباقتم قمعت ساسارب هک ینالاسگرزب یاقترا یارب ام

 هتشاد نآ رب دیفم میقتسمریغ تبقارم کی نآ یاج هب و فذح ار برخم یفنم یورین

 ناناوج تیصخش یریگلکش زا شیپ عونت داجیا و صخش کی تیدرف زا ساپس .میشاب

 ار تنوشخ و تساسح یتح ام .دوش عقاو دیفم تیانج و تنوشخ حالصا رد تسناوتیم

 .مینیبیم هدش یحارط ناتسبد نینس زا شیپ ناکدوک یارب هک ییاهنوتراک رد

 و طلست .دسریم رظن هب لوبق لباق یلاجنج یاهتیعقوم هب تبسن دیدش یاهباتزاب

 .دوشیم نیسحت هدنرب تیصخش کی زا یشخب ناونع هب و تسا جیار هنوگرامیب بلقت

 دشر تسین یناسنا طباور روخ رد هک یلزلزتم یاهشزرا اب ام هک تسین بجعت چیه یاج

 مرگرس ةمانرب ره زا یشخب ًابیرقت یزیرنوخ و تنوشخ قیرط زا ناسنا تالکشم لح

 وحن هب ریزگان یاهیزادناریت و گنج هزاورپ زیرگ و بیقعت .دوشیم بوسحم هدننک
 طباور زا باختنا کی تردن هب .دنوشیم هداد شزومآ اهعازن ندناباوخ یارب یاهناملاظ

 یاج هب دیاب هک دنتسه ییاهشزرا اهنیا .دراد دوجو هحلاصم اي هرک اذم .هنادنمشوه

 انار منی اه کیک ندناشنورف شاپ تمت و وقف هلا نگل و تفت داق
 :میدق نامز هب طوبرم یاههمانشیامن زا یشخب یاهناقمحا یاهرازبا نینچ .داد شزومآ

 .دنیآیم رامش هب رابخا شرازگ و ییامنیس یاهملیف

 شناد ساسا هب یرگن نتشیوخ اب اذل دننک رکف ناشدوخ یارب ات دندازآ مدرم هک یتقو
 هک یتقو .دننک لح ار ناهج تالکشم زین و دوخ یصخش تالکشم دوب دنهاوخ رداق اهنآ

 لدبم نارگید فادها تمدخ رد یدوجوم هب میشاب ورهلابند طقف قمعت و رکف نودب ام

 دقاف و رکفیب دوجوم کی رتشیب و هدش رتمک ناسنا تلاصا هرتسگ نیا رد و دش میهاوخ
 .دوب دهاوخ هشپ دنا
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 دیسانشب ار شیوخ یعیبط یاههتشاد

 مزیتونپیمه - دوخ زا هک تسا نآ رتهب درک نارگید تسد تلآ ار دوخ هکنیا یاج هب
 دهاوخ عقاو دیفم رایسب مزیتونپیه - دوخ «نتشیوخ تیناقح تابثآ یارب .دومن هدافتسا

 ام زا کی ره نورد رد هک یدوجو زاربا یاههار و شیوخ ۀژیو تیدرف فشک رد امش هب و دش
 .درک دهاوخ کمک تسا یتاذ

 یتقو .ددرگیم یتاذ ینوریب نیقلت .میوش عقاو شریذپ دروم و دننکرواب ار ام هک یتقو
 دیدشت و رارکت یارب نآ راشف .دیآ رد ارجا هب هاگ ًادوخان و هدش هتفریذپ ینیقلت هرابکی هک

 درف هک دش دهاوخ لیدبت یتداع هب هعفد کی ینوریب نیقلت کی عقاو رد .دوشیم عورش
 دح نآ ات دراوم نیا اههناسر لثم یپاج چیه .دنکیم ینکشراک ًادمع دوخ هب تبسن

 .دنوشیمن جیورت هدرتسگ

 جالع راظتنا رگید صرق اي صرق عون کی زا هک هدش هتفگ مدرم هب یکدوک ناوآ نامه زا

 .نویزیولت .دبای لاقتنا زین ینابایخ یاهوراد هب دناوتیم دروم نیا .دنشاب هتشاد ار یعطق

 :دننک هدافتسا لیذ یاهروظنم هب اهصرق نوگانوگ عاونا زا دنیوگیم ام هب اههنانزور ویدار
 دیک سهیل | یخ دما ای6

 .دینامیم رادیب رتشیب اهزور ...دیباوخیم تحار اهبش 9

 .دنکیم عفرار لاهسا ...عفد ار تسوبی ۵

 لومعم دح زا شیب و هتفریذپ ار ینوناق یاهوراد دروم رد ینویزیولت یاهمایپ مدرم

 .دزادنایم راک زا ار ناشزغم وراد هب ندش لسوتم .دننکیم فرصم

 ینوناق و چیار یاهوراد زا تیلوفط نارود نامه زا ییاکیرمآ نویلیم هد زا شیب
 دنتسه ینوناقریغ یاهوراد هب داتعم نویلیم ۱۰ یلا ۵ نآ رب هوالع .دننکیم هدافتسا

 فرصم هب رایسب ةقالع و یمرگرس رطاخ هب هشیمه مدرم دوریم نامگ .تسا حضاو رطخ

 .دنزرویمن تردابم وراد

 اهنآ تارظن هطقن شورف
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 نابحاص عفن هب رکیپلوغ یاهصرق کت زا یاهتسد اب برطضم یاههداواخ شنکاو
 مدرم دنریگیم میمصت هک دنتسه اهنآ .میوشیم هجاوم .تسا هدمآ رد شیامن هب هیامرس

 ار رکف یاوتحم و دننیزگیمرب ار اهتیولوا اهنآ .دنناوخب و .دنروخب .دنونشب .دننیبب هچ
 نیا دیدشت هب لیم هک تسا یتسایس .دنکیم رتدب ار نآ هک یزیچ .دنهدیم لکش

 .دراد اهیگناوید

 یاهعوضوم اب ار دوخ ای دنوشیم رهاظ یتیلوئسم چیه اب یتاغیلبت و یراجت تامادقا
 یناوجون نینس هب کدوک کی هک ینامز ات .دنهدیم ناشن یلمع یاهدمایپ و یقالخا

 .تفرگ دهاوخ رارق زیمآتنوشخ یاهراتفر ذوفن تحت تعاس رازه ۱۵ یلا ۱۰ دودح دسرب

 هک ارچ تسا راذگ ریثأت لماع کی نیا .دننکیم بلاق دنرادن ار اهنآ دیرخ تعاطتسا هک

 .دوشیم اهنآ رد مرج باکترا بجوم ناناوج یداصتقا یاهیگدروخرس زا یرایسب
 هب تبسن هتشاد روضح ناشیگدنز رد نویزیولت .ندمآ ایند هب ضحم هب هک یناسک

 .اهنآ هب ات دنهدیم ناشن شنک او ینویزیولت یاههنحص هب رتشیب ناشناملعم ای نیدلاو

 فرح و دننزیم فرح طقف اهنآ .دننک رکف دوخ یارب دنناوتیمن رگید ناناوج زا یرایسب

 نویزیولت رد هک تسا یزیچ دننکیم هچنآ ره .دننزیم مدق و دننزیم مدق ,دننزیم
 .دناهدید

 اههدننک تفایرد زغم یور تاریثأت و .هناسر نیرتدنمتردق نیا نویزیولت یسررب اب ام

 و راتفر .میونشیم و مینیبیم ام هک یریواصت .دنراذگیم شورف ضرعم هب زین ار شیوخ
 سپس و یرتشم بلج هیاپ رب تعنص نیا .دهدیم لکش نارگید هب تبسن ارام شنکاو

 ندروآ رد لوپ رکف هب طقف هک تسا یناگدننک غیلبت هب اههدننک روحسم هوبنا لیوحت

 .تنتسه
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 :دیوگیم و هدرب لاوس ریز ار اههناسر " زویلو ایدم هلجم یلصا راتساریو ناموت تبازیلا
 دنکیم دیک أت یو .دناهدش ام گنهرف هکلب دنشخبیمن لکش ار ام گنهرف رگید اههناسر

 حیحص یزیرهمانرب مزلتسم نویزیولت هب ناکدوک ندرک هاگن نامز ندرک دودحم و «تسرد

 دارفا شنکاو نوچ تسا یگداوناخ طباور هب ندزهمطل نآ جیاتن نیرتیدج زا یکی
 هار دیاب میراذگب ون زا ار راون لک هکنيا یاج هب ام .دروخیم مشچ هب ناشیگدنز رد برطضم

 .مينارورپب رس رد ار اهلح

 دوخ زا امش روصت و امش نهذ

 دناوتیم هک تساجنآ رد و هدش هدید نهذ مشچ رد ادتبا یکیزیف لمع هنوگ ره

 روعش ةناتسأآ ریز حطس رد ییانیب .تسا نایاپ یب هن و هلب گنلک الا نیا .دوش در اي هتفریذپ

 کی .مينکیم در ای هتفریذپ ار تالامتحا زا یتبا شیامن ام .دریذپیم تروص هاگ ًادوخان

 ار یلبق تاریثأت هچ .دراذگیم یاج هب ام رد یرتقیمع ریثأت ادص یب و تماص شرازگ

 متسیس هب ار نآ شرازگ و هدیزگرب ار ریوصت رگ شنیزگ شوه .مینک در هچ و ميريذپب

 لابند ریذپانرییغت روط هب دياب هک یکیزیف لمع سپس .درادیم لاسرا راکدوخ یبصع

 و دناهتسب اپ و تسد نانچ نآ مدرم قطان یاهملیف رد یتح .دوشیم هتخادنا هار هب دوش

 هکنیا ات دنوشیم ور رد ور مه اب تینابصع اب رتشیب هک دنراد مه اب یاهنامصخ راتفر

 .دنشاب هتشاد لالدتسا اب هارمه هنالقاع یوگتفگ

 ناناوج نشخ راتفر ندش هکوش
 و نیدلاو هک هچنآ ات دنریگیم وگلا دناهدید اهملیف رد هک هچنآ زا رتشیب ًاتبسن ناکدوک

 یارب یلم یراکمه .دنزادرپب اهنآ رک ذ هب و .دننادب بسانم و روخ رد ار یدراوم ناملعم
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 نینس هب هدش لامعا یکیزیف یاههمدص ناکدوک نیگنایم هک دنزیم نیمخت رتهب شخپ

 .دننکیم دیلقت دوخ طباور رد ار اهنآ و دننیبیم ار لاس هدزناپ ریز

 کی ساسا رب .دنهدیم صاصتخا دوخ هب ار مقر نیا ربارب ود ًابیرقت رگید یاههورگ

 فصن و هبنش زور تقو لوا یاههمانرب دصرد ۸۰ دودح هتفریذپ تروص قیقحت
 و هرابکی هب اهنآ .دناهدش زیمآتنوشخ لامعا بکترم اهشیامن نیا یاهتیصخش

 ساسحا ات دنریذپیم لح هار کی ناونع هب ار یزیرنوخ و هدش مزیتونپیه هاگ ادوخان
 نویلیم ۷۵ ًابیرقت تفگ ناوتیم نیگمشخ دارفا یور نتشاذگ تسد اب .دننکن یناوتان

 .دننزیم هسرپ هدحتم تالایا رد ینوناقریغ روط هب تسد هب هحلسا

 دهدیم شیامن ار یاهشیلک یاهراتفگ و اهراتفر نویزیولت
 ایفلدالیف رد یگنهرف یاهصخاش یزیرهمانرب طسوت هدش یروآدرگ تاعالطا هوبنا

 ییاقیرفآ ءاهییایسآ «نانز ,ناگتشذگ هیلع ییاهضیعبت و اهیروادشیپ هک دندرک راکشآ

 مشچ هب اههناسر رد یتیلقا و یموق یاههورگ رگید و اهییایناپسا :اهییاکیرمآ -
 هتسناد زاجم دنتوافتم اهنآ اب هک یناسک هیلع شقن یافیا هدحتم تالایا رد .دروخیم

 رد هدش فیرعت یاهرایعم رد اهنآ زا هک یناسک هب تبسن یزیگنا ترفن تایانج .دوشیم

 .دریذپ یم تروص .دننکن تقباطم درف یسنج یریگتهج ای داژن عون .بهذم
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 ۵ شخب

 تازاجم لامعا و تیانج .تنوشخ

 دندنمزاین مزیتونپیه هب ود ره اهسیلپ و ناراکهبت
 دنتسین دمآراک راتفر حالصا یاهنادنز

 یناسک دادعت نیا) تسا رفت نویلیم ۱/۵ زا شیب هدحتم تالایا رد ناراکهبت تیعمج

 وزج مه اههچب نیرتدنمتورث زا یخرب یتح .(میراد تخانش اهنآ دروم رد ام هک تسا

 هب ور دوشیم باکترا ناکدوک طسوت هک ییاهلتق رامش .دنیآیم باسح هب ناراکهبت

 هبنج کی طقف نیا و .دناهدش شرازگ لاس کی رد اهنت ینابرق ۳۰۰ ۰ زا شیب «تسا ینوزف

 نیا .دراد دوجو گنج یتسار هب ام یاهرهش زا یرایسب رد .تسا ییانج لضعم زا

 ؛تیانج هک ییاج تسا روشک تختیاپ نتگنشاو زا دودعم ةهبج دنچ لماش اهگنج

 .دنیآیم رامش هب زور ره عوضوم هناراکهبت یاهراکیپ و ردخم داوم رس رب گنج

 رد دیاب ار اهناینب تسا هداتفا یاپ زا دایتعا و ینکش نوناق جرم و جره راب ریز اکیرمآ

 و میتسه ردص رد تیانج و مرج رد ام هکنیا مهف و رما رهاظ فالخرب .داهن شیامزآ ةتوب

 اهنت هن اتسار نیا رد .تسا زیمآدیدهست دوشیم رتگرزب و رتگرزب هطوبرم ماقرا

 یشنیزگ یاهلحهار نتفای لاح رد یتمالس و تشادهب روما یایلوا هکلب نارادمتسایس
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 نیقلت یور نم هک تسا تردق نارادمردرس زا یاهدع یتیافک یب رطاخ هب نیا .دنتسه

 .ددرگ زاغآ «دناهدش

 .یحور یاهلیسناتپ اب الاب یریذپفاطعنا امآ میتسین تعیبط زا یتباث شخب ام

 راکت هب ًاددجم ناراکاطخ دروم ود یمیت تیانج هس ره زا «دناهداتفین رگراک لومعم

 .دنزرویم تردابم تیانج

 ات اما ماهدماین ایند هب بیقعت تحت نم :تفگیم تشاد هرواشم نم اب هک یناوجون

 لاس ود یریگتسد زا سپ .ماهدوب بیقعت تحت تلایا هس رد ماهدش هلاس هدراهچ هک نونک

 رت چوپ مدرک ساسحا مدش دازآ هک یتقو 9 .مدرکیم یچوپ ساسحا :مدش هدنکفا نادنز هب

 «.متسه نامز نآ زا

 یگدنز لوا رد رگا و میوشیم هداز ناسنا همه .دیآیمن ایند هب یناج سک چیه

 ای یلاس نایم هب هک ینامز ات مدرم زا یضعب .میوشیم رد هب هار زا میشاب هتشادن ییامنهار
 هيلع رب هن و تسام یارب هن ناهج هکنیا ینعی غولب .دنباپیمن تسد غولب هب دنسرن یریپ

 .دینک قلخ ار نآ دیروبجم دوخ .دنکیمن امش میدقت ار یماکداش سک چیه .ام

 و دنربیم جنر یگنسرگ زا مدرم زا یرایسب هک تسام راشف تحت گنهرف زا یناشن نیا

 هک میشالت رد ام .دنوشیم هجاوم تسکش اب ناشیاهراک رد و دننکیم یگدنز رقف طخ ریز
 و تموصخ .میشکیم هرهب دح زا شیب عبانم زا اما میهد قفو هعماج تاراظتنا اب ار دوخ

 هب مدرم .ددرگ عمج مشخ هک یتقو .دنیآیم یماکان و تسکش لابند هب رازآ و تیذا

 .دنروآیم یور نشخ یاهراتفر

 میتسه یساسا تارییغت دنمزاینام

 دوب دییأت دروم ییانج تلادع متسیس یوس زا مه ینالوط یتدم هب هک ماقتنا متسیس

 ریسم برطضم ناناوج دشیم بجوم ضوع رد هکلب دشن تیانج نتساک بجوم اهنت هن

 ناینادنز عاضوا دوبهب رد هن نادنز تدم لوط .دننک یط یرتشیب باتش اب ار ییانج
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 دوشیم سبح نادنز رد هک ینادنز ره یارب هنالاس .هدوب هعماج عفن هب هن و هتشاد یاهدیاف

 شرورپ یارب ییاهراک هچ لوپ نیا اب دینک روصت .ددرگیم هنیزه رالد ۵۰/۰۰۰ دودح

 رد ناینادنز هک یتقو .داد ماجنا ناوتیم ءانعمرپ یگدنز کی یارب اهتراهم و اهدادعتسا

 نابیرگ رد رس هکنیا زج دنرادن نداد ماجنا یارب یراک چیه و دننیشنیم ناشیاهلولس

 هک دسریمن رظن هب .داهن یحالصا تیعقوم ار نآ مان ناوتیمن سپ دنور ورف رکف رد و دنرب
 .دنتسین تیافک اب و دمآراک اههمانرب نوچ دنک هعماج هب یکمک ندرک ینادنز

 و دنتسه داوسیب ناینادنز دصرد ۷۰ دودح هک مینکیم هراشا دروم نیا هب عورش یارب
 نویلیم ۲۷ زا یمهم تمسق نازیم نیا .دناهدرک طوقس ام یشزومآ متسیس فاکش رد

 .(رفن کی رفن جنپ ره زا) دوشیم هراشا اهنآ هب داوسیب ناونع هب ًالمع هک تسا ییاکیرمآ

 .میهدب دای نتشون و ندناوخ مدرم رثکا هب مزیتونپیه شزومآ اب میناوتیم ام هناتخبشوخ

 دننک ساسحا ات درک کمک اهنآ هب و تخیگنارب اهنآ رد ار سفن تزع ناوتیم قیرط نیدب
 دوخ تاداع ای نارگید هيلع یرگیشحو هب لسوت یاج هب اهنآ .دناهعماج زا یداع یشخب

 .دننک فشک ار شیوخ یصخش ناوت دنناوتیم «رگناریو

 یرکف مظن یاقلا هب زاین
 .هحلسا ءوقاچ دایدزا .دننکیم غولش ار سرادم یاهورهار کانرطخ راکفا اب یناکدوک

 ساره تابجوم و هتفاي شیازفا یاهتخیسگ ماجل وحن هب سرادم رد گرم و ردخم داوم

 نیوکت عبنم سک چیه اریز تسا رصح و دحیب ینکش نوناق .تسا هدروآ مهارف ار ناگمه
 .دنباي تسد یروحم دوخ هب دنشالت رد هک یناناوج نایم رد ار جرم و جره و اغوغ نیا
 .تسا هدادن عالطا

 نیا هنک هب شیب و مک ام .دهدیم یور زیگنادوخ روط هب تردن هب نتشیوخ زا کرد .

 ینیسحت عون اهنت نیا دوجو نیا اب .میشاب هدنمرش ییاتسدوخ زا هک مياهدیسر بلطم

 اب رفن کی قیوشت .دشخب لکش هرابود ار نامدوخ دروم رد ام راکفا دناوتیم هک تسا

 .دناسریم یرای شزرا ای سح کی ۀداعا هب تبثم یاههیدییأت
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 دینک یگداتسیا رورغ اب و تماق تسار

 هی دناوتیمن تساهشنت هوبنا ریگرد ًادیدش هک یناهج رد ام نیرتدنمتردق یتح

 دنروبجم مدرم .دوش ورهبور تناتم اب تالکشم اب و هدرک شمارآ و تینما ساسحا یتحار

 .میزاس رتهب ار نآ دوخ ام هکنیا رگم .دوشیمن رتهب عاضوا اریز دننک تظفاحم دوخ زا
 تهج مدرم ندرک هاگآ یارب یرتهجوم لیلد یتح ایند راشفرپ طیارش نازیم شجنس

 دنمفده روط هب یتمالس ظفح نآ مغریلع و شمارآ یاقب یصخش شور کی نتشاد

 .دیوشن یطیحم یاهتیدودحم ینابرق ات درک دهاوخ کمک امش هب مزیتونپیه .تسا
 و هدش هتشاذگ رانک هنادقتنم یاهیرواد دیربیم رس هب هراو باوخ رد امش هک ینامز

 غاب کی هیبش امش نهذ .دش دهاوخ لدبم ناتیارب یماح کی هب ءامش یداقتعا متسیس

 روراب ار اهرذب هک تسا یکاخ مزیتونپیه و دنرذب نوچمه اهنیقلت .تسا عیسو و نایاپیب

 ییاج .دنامیم «دنوشیم رت یوق و رتگرزب «هدرک دشر هک ابیز یراکفا هب نآ یاهلگو هدرک

 زا شیپ و درک یزاسک اپ ار نهذ دیاب ,یفنم راکفا نامه ای دناهتفای عمجت زره یاهفلع هک
 و یفنم راکفا تماقا ةجیتن رد .دومن نک هشیر ار اهنآ .دنفکشب بوخ یاهنیقلت هکنیا
 دنهاوخن تسد ناشفادها هب هاگچیه و هتفرگ مک تسد ار دوخ مدرم رثک | نتشیوخ ریقحت

 نیا ریغ رد تسا حالصا یارب ریذپانبانتجا یترورض بولطم یرکف میظنت کی .تفای
 .دمآ دهاوخ دوجوب هاگآ روعش ةناتسآ ریز تمواقم تروص

 دی اهدروخ هرگ شیوخ هتشذگ هب امش ایآ

 .دش دیهاوخ رتهب یاهدنیآ قلخ ةدامآ .دیلسگب دوخ زا ار ریجنز و لغ هک ینامز طقف

 .دیتسه نتشیوخ تشونرس بابرا امش هک دش دهاوخ عورش یرکف ةيارآ نیا اب رما نیا

 رارق نارگید محرت دروم و هدومن زجع ساسحا ,دیشاب ربخیب تردق نیا زا امش هک یتقو

 شیوخ تشونرس رییغت یارب امش هک یراک هب سای و یسپاولد نازیم .تفرگ دیهاوخ
 ام و هتفر تسد زا یگدنز رایتخا نانع تروص نیا ریغ رد .دراد یگتسب دیهدیم ماجنا

 دناوتیم ینامز طقف ناسنا .مينکیم لمع یزاب بشهمیخ یاهکسورع نوچمه
 .دروآ رد شیوخ لرتنک تحت ار اهنآ هک دشاب هتشاد یدونشخ و تیاضر ساسحا
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 یرورض .میوش نآ راچد یقرت ماگنه هب تسا نکمم هک یلزنت ناربج تاقوا یهاگ
 ةدنيأ ةمانرب هک دنتسه ییاه نیقلت عقاو رد نیدلاو ةناداقن یاهینیبشیپ .دیامنیم

 هئارا ار یبوخ فده و دشاب هدنزاس هک تسا دیفم ینامز اهنت داقتنا .دنزاسیم ار ناکدوک

 .دهد

 هب تبسن نیدلاو دیدش داقتنا .دزاس ردکم ار امش رطاخ دیابن هتشذگ زا یهاگآ

 نیدلاو و تسا یناهج یرما ناکدوک شرورپ زا یهاگآ مدع .تسین دراو ناکدوک تاهابتشا

 طیارش شریذپ رد امش هب دناوتیم مزیتونپیه .دناهدوب طیارش نیا زا یعیبط یتمسق امش

 ار نآ ریذپحالصا تاریثأت دوش یحور هبرض راچد درف هکنیا نودب و دنک کمک هتشذگ
 .دبایرد

 ناناوج تالکشم هب یسرتسد

 تسکش اب ناشناینابرق زین و یناوج نارود تایانج لباقم رد یزاس روصحم متسیس
 ینارحب هکنپا رگم درادن یفاک هجوت لکشم یاراد ناناوج هب تلود .تسا هدش هجاوم

 دمآراک رگید خوسنم و نیرید یاهرواب .تسا نونکا نیمه نارحب یرآ .دیایب شیپ
 مکاح ار لباقتم کمک «هناردارب - هنارهاوخقشع ,یتسودعون سح دياب هعماج .دنتسین

 .دنوش هدز رانک یدیمون رات و هریت یاهربا هک یروط دیامن

 دننکیم بلج دوخ هب ار یوزنم و فیعض یاهناسنا ناراکهبت

 نورد هب و دننکیم لمع دنفسوگ دننام دندنویپیم یراکهبت یاههورگ هب هک یناسک

 لکش ار شیوخ تشونرس دوخ هکنیا یاج هب نادنفسوگ .دنوشیم هدنار کانرطخ ییاضف
 هک میتسه نیا دنمزاین ام همه .دوش هداد یور ناشیارب تاقافتا دنهدیم هزاجا .دنشخب

 دوخ بلج ار یناسک ناراکهبت .میشاب قلعتم نامدوخ تیدرف زا رتیوق و رتگرزب یزیچ هب
 یلصا فالتخا نیا .دنیآ قئاف تالکشم رب دنناوتیمن و دنساره رد یگدنز زا هک دننکیم

 .تسا نتسیز داش و یفنم و تبثم راکفا نایم

 رکفت نآ هب هک تسا نکمم یاهتفرشیپ کرد تیقفوم هب ندیسر رد ماگ نیلوا
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 دوخ نمشد نیرتدب دیناوتیم دینکن رکف هویش نیدب امش رگا .دوشیم قالتا ریذپناکما

 .ددرگیم لاصیتسا یور زا ییاهراک هب رجنم یدیمون نوچ دیشاب

 یعفاو زیگنامغ ناتساد کی

 یگدنز نم .دنتسه نم ةداوناخ یاضعا شابوا و لذارا :تفگ نم هب هلاس هدزیس یرسپ

 زا تیامح هسسؤم کی هب ات منک دعاقتم ار وا متسناوتن نم .متسه اهنآ نویدم ار دوخ

 کی طسوت شرس هکنیا ات تخورفیم کارکو دزیم هسرپ اهنابایخ رد وا .دورب ناهانپیب

 دیابن وا هاتوک یگدنز .دریمیم یزیرنوخ رثا رب و هتشادرب فاکش شرس دش هتسکش بیقر

 یارب ار یتیامح و یلمع فالتخا لح یاههورگ دیاب هعماج .دیسریم نایاپ هب هنوگنیا
 نودب هدیشاپ مه زا یاههداوناخ رد هک یناناوج ًاصوصخ .دهد لیکشت ناناوج هب تمدخ

 ساسحا هک هچنآ اب ات مینک ییامنهار ار اهنآ دیاب ام .دناهدش گرزب بسانم ییوگلا نتشاد
 هچ اب ار راک نآ اي دناهدش هتشاد او رکف نیا هب اهنآ هنوگچ ینعی .دندنویپب دننکیم

 .دننکیم ساسحاو هدرک رکف اهنآ قیرط نیدب .دنهدیم ماجنا یاهزیگنا

 دینکاعدا ار نآ و هتخانش ار دوخ قوقح
 امش هکنيا تخانش اب .تسا ناتیاهزاین نایب مزلتسم دیهاوخیم هک هچنآ هب ندیسر

 دح ات رتعیرس هچ ره ار نآ هب ندیسر .دیبای تسد نآ هب دیرداق هکنيا و دیهاوخیم هچ

 هچنآ هب و دیدنویپب دینکیم ساسحا هک هچنآ هب .دیتسه روبجم امش .دینک عورش ناکما
 زا ار هدیافیب تسردان یاهراتفر دیناوتیم امش مزیتونپیه اب .دینک رکف دیهدیم ماجنا هک

 .دییامن نیزگیاج ار دمآراک و دیفم راتفر نآ یاج هب و هدودز دوخ نهذ

 یرگشاخرپ - تراسج - تراسج مدع

 هب یگدنز رد تیقفوم هک تسا نیا نایم نیا رد مهم لیلد ؟تسیچ هس نیا نایم قرف
 هد راد یگتسب باختنا

 دح زا شیب «یتلاجخ مدآ کی تیصخش .تسا یراد نتشیوخ یعون تراسج مدع .۱
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 اما دنزیمن فرح دایز یصخش نینچ هچرگ .دنکیم یناشفناج یناسآ هب هک عضاوتم
 .دزاس اهر ار شیوخ مشخ هدنیآ رد تسا نکمم

 .تسا زاب یرکف و سفن تزع «عبط تعانم .تردق .تقادص زا یناشن تراسج ۲

 ساسحا نارگید و دوخ هب تبسن یصخش نینچ .تسا سفن هب دامتعا رگنایامن تراسج

 .دنکیم تیلوئسم
 و تسا تردق رپ بلغا .تسا نارگید لابق رد هناهاوخدوخ یراتفر یرگشاخرپ ۲

 نینچ یاراد ناراکهبت سیئر .دوش زاربا نارگید هب تبسن هنامصخ روط هب دناوتیم
 ار اهنآ دنناوتیم و هدوب تراسج دقاف هک دننکیم بلج ار یدارفا بلغا و هدوب یتیصخش

 .دننک لرتنک

 امش هک یتقو تسیچ امش دروم رد نارگید ساسحا
 .دیوش هدرمش ریقح و مارتحا دقاف ...تراسج دقاف .۱

 ۱۰ .دیشاب نیسحت دروم و دامتعا لباق .مرتحم ...تراسج یاراد ۲

 .دیشابیم وج ماقتنا و دیتسه دوبمک راجد .دینزیم همدص نارگید هب ...دیرگشاخرپ ۲

 تسا یباستکا یتیفیک تراسج

 ار تراسج هک دوشیم هداد تصرف نیا دوخ دشر یاهلاس ناکدوک زا یمک دادعت هب

 ینماان قیمع ساسحا اب ناکدوک زا یرایسب .دنیامن یرگشاخرپ هکنیا نودب دنریگارف

 طسوت یگناگیبدوخ .دنتسه سفن هب دامتعا دقاف و یوزنم ور نیا زا و دنوشیم گرزب
 .دنامیم هتخانشان دنرگشاخرپ دح زا شیپ ای دنتسه تراسج دقاف هک ینیدلاو

 دییامن دوجو زاربا نیقی اب
 کی راکفا امش رگا .تسا هیوس ود و دودحمان یتردق یاراد تاملک زا امش باختنا

 کی ناونع هب رگا اما .دش دیهاوخ هجاوم تسکش اب ًانئمطم .دینک راهظا ار سویأم تیهام
 و دینک لمع هدنرب کی دننام هکنیا زج دیرادن یاهراچ دینک تبحص و دیشیدنیب هدنرب
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 ندب یدارا ریغ و یدارا یاهمتسیس رب مادم امش زیگناتفگش زغم .دییآ قئاف تامیالمانرب

 براجت یاههظفاح و ندرک طبض ساسارب ار اهراک مامت زغم .درادیم لامعا لرتنک امش
 .دنکیم فیرعت هتشذگ

 ناتیارب ار هدننک سویأم روما ۀیلک ناتزغم «دیشیدنایم هدنزاب کی دننام امش یتقو

 رگا هک دنراد دوجو مه یدیفم تارطاخ .دوشیم امش ندرگ لابو رتشیب و هدرک یعادت
 دنتسه بوخ تارطاخ مه یاراد همه .دیروآ دای هب ار اهنآ ًاددجم دیناوتیم ذیهاوخب ًاعفاو

 .یکیرات اپ دینکیم تبحص ییانشور دروم رد هک دیشاب هتشاد تقد .دب مه و

 تفرشیپ یوس هب ار ام و دهدیم ام هب نامدوخ ۀدنیآ زا یرتنشور ریوصت ییانشور

 هک میوشیم قیوشت ام .دریذپب ار یدیدج ریوصت ام نهذ هک یتقو .دنازیگنایم رب رتشیب

 ام هب نارگید هب یکیدزن .دنراد زاین نامدرم رگید هب مدرم .میهد دنویپ تیعقاو هب ار ایؤر
 هک ییاهراصح دیاب ام .میبای تسد لباقتم کرد زا یرتالاب حوطس هب هک دنکیم کمک

 .مینکش مه رد دنکیم ادج مه زا ار مدرم

 متخ قالط هب جاودزا و دنتسه لکشم راچد اههداوناخ لک دصرد ۶۰ دودح هزورما

 زا دنوریم ناواکناور و ناکشزپناور ندید هب هک ینارامیب زا دصرد ٩۰ زا شیب .دوشیم

 .تسا ریم و گرم للع زا یکی ناناوج نایم رد یشکدوخ .دنربیم جنر ندنام اهنت و اوزنا

 و گرم تلع نیمود نیا .دننزیم یشکدوخ هب تسد ناوج هدجیه .لاس زا زور ره یط

 .تسا ییاکیرمآ لاس ۱۹ ریز ناناوج نایم رد ریم
 ات منکیم هدافتسا هدرسفا دارفا هب کمک یارب مزیتونپیه زا نم هک تساهلاس

 اهنآ .دننک فشک ار شیوخ ةوقلاب ناوت و هدرک حرط دوخ یگدنز یارب ار یدیدج یاههمانرب
 زا سرت .دنشاب نارگید راظتنا دح زا شیب و هدرک هبلغ اهیتیافکیب رب ات دناهتخومآ دوخ هب

 هب هدنیآ نارگن یاهجوز یگدنز ندرک اهر لیالد زا یکی نالاسگرزب نایم رد تیلوئسم
 کی دنراد یهباشم تایحور هک یناسک کرتشم یگدنز و رطاخ قلعت براجت .دیآیم رامش

 .تاسانسحا یاراد ام .تسا تاناویح رگید زا ناسنا ندرک زیامتم هار نیلوا نیا .تسا زاین

 .میتسه شوه و فطاوع
 راکشآ زا دننکیم تینما ساسحا هناراکهبت یاهتیلاعف رد ندوب اب طقف هک یناناوج
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 اهنآ .دنزرویم بانتجا درف هب درف یدنواشیوخ طباور رد دوخ یعقاو یاهییانآوت ندرک
 زورب عنام اهنآ .دننکیم ظفح یصخش یاهتیقفوم رد یلامتحا یاهتسکش زا ار دوخ
 یراک دوخ و دننکیمن راتفر شیوخ لد راک هب زگره نیاربانب ,دنوشیم شاداپ زین و رطخ
 .دنهدیمن ماجنا

 هک تسین یاهلئسم چیه .میراد لاسرا دنراتفرگ هک یناناوج هب ار دوخ ماغیپ دیاب ام
 رد ار اهتیدودحم دیناوتیم امش .هدش راد هشير ناراکهبت ةتسد وراد رد یتحار ساسحا
 زا نت نارازه ۀزادنا هب دیناوتیم امش .دیشاب اهنآ طلس تحت رگید دیابن امش .دینکش مه

 امش هب مزیتونپیه .دیئادزب دوخ زا ار سرت تبثم نیقلت زا هدافتسا اب .دیهد ماجنا راک اهنآ
 رد ار سفن هب دامتعا داجیا زین و دیروآرد لرتنک تحت ار دوخ لایما هک درک دهاوخ کمک

 یدونشخ و تیاضر بسک یوس هب ارامش تبثم ینیقلت دوخ .دیهد شیازفا دوخ
 عاضوا و طیارش زا .دریگیم تأشن امش دوخ ناوت شرتسگزا هک دنکیم تیاده یرتمیظع
 ادیهد رییغت ار اهنآ - دینکن هوکش

 .دوب دیهاوخ رگ هراظن شیوخ تیصخش رد ار دشر لاح رد تأرج سرت یاج هب امش
 رد دوخ اب مادم یرادیب و باوخ رد امش اما دینکن کرد ار نآ تسا نکمم هظحل نیا رد

 هب دوخ دروم رد امش :دییوگیم نخس دب هچ و بوخ هچ ناتدوخ هب طوبرم یاهزیچ دروم
 هورگ رد تکراشم اب ؟تسا ناسکی یعبنم ساسارب نیا ایآ ؟دییوگیم هچ ناتدوخ
 طابترا لکش نیرتالاب یهورگ یپارتونپیه اریز دش دهاوخ کمک امش هب یپارتونپیه
 .تسا فرژ شناد لاقتنا و هناتسود

 یطیارش و تلاح هک متفایرد .دندوب نادنز زا جراخ اي لخاد رد هک یناناوج اب راک رد نم

 ینکش نوناق و هدز زیمآهرطاخم یاهراک هب تسد اهنآ هک دراد دوجو یساسحا و یفطاع

 تدش هب مبلق مدرکیم ساسحا» :هدش نایب قیرط نیدب نیلانردآ موجه .دننکیم
 ساسحا یهاکناج و دیدش درد .دندوب جزل و درس و سیخ میاهتسد فک ,دبتیم
 الومعم و تسا عوقو فرش رد یکانتشحو قافتا راگنا .دزیم روش یروجدب ملد «مدرکیم
 ؛.موشیم یتالاح نینچ راچد ًالومعم - تسا روط نیمه مه
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 دندربیم راک هب ار مزیتونپیه ییاواه تلایا یاهنادنز رد ًالبق

 هب هجوت دناسر پاچ هب ار نآ یپارتونپیه یلم نمجنا یوس زا هک یربخ شرازگ کی

اوخیم ارف ار دکوم یتیریدم یاههمانرب رد مزیتونپیه اب هتفای ماجنا زیمآتیقفوم راک
 .دن

 دناوتیم یراکهبت ای فالخ یاهراک هب عوجر هک تفایرد ییاواه تلایا نادنز متسیس

 اب یگدنز زا دعب تسا نکمم نادنز زا جراخ یگدنز نوچ .دشاب یتداع یاهراتفر زا یشان

ک دراد دوجو لامتحا نیا اذل دشاب راوشد .نادنز لخاد ةمانرب
 هب هرابود یطاخ دارفا ه

 .دنوش هدیشک مرج رارکت یوس

رد بلغا نیفردنآ ندش دازآ و یژرنا باتش :یریگتسد ناجیه روتکاف
 باکترا نیح 

 زا هک یناینادنز .دوشیم رازگرب تراهم اب هک ینامرد تاسلج رب هوالع .دهدیم یور مرج

ایرد یناجم و هنادازآ ار یپارتونپیه تاسلج دنوشیم دازآ ییاواه تلایا نادنز
 تف

 .دنرادیم

 ناینادنز زا هتسد نآ یارب ار هدیسر قفاوت هب یگدنز یعون نادنز هبتر یلاع نارومأم

 یمزیتونپیه - دوخ هک ییاج رد رفن ره .دنوش هدامآ یدازآ یارب دیاب هک دننکیم یحارط

 تیقفوم و یرواب دوخ هب ات دنریگیم رارق نامرد تحت تعاس هس دناهدید شزومآ ار

مک دروم رد .دوب هدومن دوخ مرج رارکت هب تردابم هک یطاخ کی .دنباي تسد یصخش
 یک

 ندش رتهب یارب رییغت تهج ارم رکف مزیتونپیه» :تفگ دوب هدرک تفایرد مزیتونپیه زا هک

 دوجو یریگدای یارب هچنآ ره دروم رد .تسا زاب مرکف دیدج یاهزیچ هب تبسن نم .درکز اب

 تشپ زگره رگید .منک صخشم ار دوخ فده یقیرط هب مراد دصق .مواکجنک دراد

 «.دوب مهاوخن نادنز یاههلیم

 ینامرد ۀمانرب ,یصاصتخا هوجو هب ار یقاحلا یپارتونپیه دراد دصق نادنز متسیس

 متسیس یارب ار وگلا شقن دناوتیم هک تسا یشتآ ةرارش رون نیا .دیازفیب یلک کاردا

ایند طاقن ریاس هب نآ یاههعشا هک ديما نیا اب دیامن افیا تالایا ریاس رد سیلپ
 .دسرپ مه 



 ۱۰٩ « هتفرشیپ مزیتونپیه

 .تسا تیانج ینابرق مه سیلپ
 سیلپ یورین رد یزادناریت قباس یبرم و تسیتونیپه " ندیالب اوشاج ءاینرفیلاک رد

 «یحور یاهراشف نتساک هب ات دروآ دوجو هب مزیتونپیه ۀژیو همانرب یارب ار یشم طخ

 .دنک کمک .دنهجاوم نآ اب نوناق یارجا رد نارسفا هک یرایسب یناور

 نوناق یارجا شیازفا ةمانرب
 طورشم یدازآ و ماگنه دوز یدازآ و هدحتم تالایا رد تیانج و مرج شیازفا اب

 تحت شلرتنک زا جراخ یطیحم لماوع نتفرگ رظن رد اب سیلپ رسفا .موکحم نامرجم

 اهسرتسا نیا یریگمشچ زرط هب ریخآ یاهلاس رد هک تسا هتفرگ رارق یحور یاهراشف

 :ناقراس .نالتاق .نازواجتم دهع زا تسا مزال یلوا لاس سیلپ رسفا .دناهتفای شیازفا

 نوچمه و دیآرب یمومع یاهیراب و دنبیب مه یتقو کی و ردخم داوم نالالد ,ناراکهبت
 .دنک لمع ییاضق رایس متسیس کی

 هتشذگ لاس یس زا ینابایخ یاهمرج یاههدنورپ دادعت .تسا نایاپیب قوف تسیل

 دزن ار دوخ نانکراک نوناق یارجا یاهسناژآ رثکا هک یلاح رد .تسا هتفای شیازفا دعب

 اب دناهداهن دوخ نانکراک یور شیپ ار زاب رد تسایس و دنتسرفیم ناواکناور و ناکشزپناور

 کدنا ردقنآ تامادقا نیا .دندرگیم ریذپبیسآ شیپ زا زا شیب مه زاب «نارسفا دوجو نیا
 دارفا هک تسین انعم نادب نیا .دنرادن یاهدیاف هک دنیآیم رد ارجا هب رید ردقنآ و دنتسه

 ماجنا لاوس ریز نارسفا هب ندناسر یرای رد یبوخ هب ار دوخ ةفيظو ملاس یاهفرح
 :تفگ دیاب اجنیا رد .دنهدیمن

 زا تسمه دو نیا اساسا ی اھت ار هک وه نانا م اھ

 رد هچ و اهنابایخ رد هچ دنشاب ناشفارطا یحور یاههبرض همه ریثأت تحت هک-دنرادن

 یلحهار هناتخبشوخ .دننک لمحت ار سرتسا هک دوریم راظتنا ناشدوخ یصخش یگدنز
 .دراد دوجو اجنیا رد

 یارب ییاج مزیتونپیه ةمانرب .سیلپ یهاگشناد تالیصحت رد هک هدیسر نآ نامز

1. Joshua Blyden 
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 میلعت تحت همانرب نیا یارجا اب یمزیتونپیه - دوخ شزومآ اب نراقم هتبلا .دنک زاب دوخ

 کلا فرصم ندرک مک و یفطاع تابث «یرابدرب یاقترا یارب نوناق یورین یاههتفرگ رارق
 .دش دهاوخ دنمت ردق .رگید یاههسوسو و ردخم داوم لباقم رد تمواقم و

 ةتسجرب لماوع ات تفرگ ماجنا هدروخ مسق سیلپ رسفا رفن ۱۰۳ یراکمه اب یقیقحت
 زا یفداصت روط هب باختنا نیا .دنروآ تسدب ناشیراک ریسم رد ار یحور یاهراشف داجیا

 قیرط زا تاقیقحت .تفریذپ تروص صوصخ هب ییایفارغج هقطنم کی رد تیعمج لک

 نتشاد اب نارسفا .دشیم لاسرا یدصرد ٩۳ خساپ نازیم اب یرادا نیب یاههمان

 .دندادیم خساپ قیقحت نیا هب تیموق و نس ,هبرجت رد فلتخم یاههنیمز
 یاهراشف تاقیقحت .دندرک یدنب هتسد دروم ۶۰ رد ار سرتسا داجیا لماع نارسفا

 طسب (۱۹۸۱) دلیف نیرگو ریارگ .یرب تسو .رگرب لیپس نوچ یدارفا طسوت سیلپ یناور
 لقادح رفص ددع .دنداد خساپ « - ۱۰۰ حطس رد یدرف دراوم هب نارسفا .تفای شرتسگ و

 .دوب سرتسا رثک ادح رگنایامن دص ددع و یسرتسا چیه اي شزرا
 ۲۲/۵ مک دح زا نیگنایم .دهدیم هئارا ار سرتسا هدننک داجیا لماوع نازیم ۱ لودج

 زا .دشیم لماش ار (هفیظو ماجنا ماگنه هب نتشک )۷۹/۴ یالاب دح ات (یداژن تافالتخا)

 زا دندوب ترابع سأر ود ره رد سرتسا لماوع
 (۷۹/۴ = نیگنایم) هفیظو ماجنا ماگنه هب نتشک .۱
 (۷۶/۷ = نیگنایم) راکمه و تسود سیلپ رسفا ندش هتشک خلت ةبرجت ۲

 ینامزاس یازسرتسا لماوع نازیم نیرتالاب رد راک تفیش - یرادا / ینامزاس ۳
 6۱/۲ نیگنایم)

 (ع۰/۹ - نیگنایم) یفاکان یرادا تیامح ۴

 دنشاب مزیتونپیه ششوپ تحت دیاب هک سرتسا یاراد قطانم
 ۱ یرتفد/ یرادا/ ینامزاس (فلا

 تسود رسفا گرم/ اهنفلت یوگخساپ / یلصا (ب
 هریغ و هناتسود/ یگداوناخ / یصخش لئاسم زا یشان سرتسا (پ
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 هرطاخ یروآدای/ ساوح زکرمت / هظفاح/ یریگدای شیازفا (ت
 تاطابترا/ اهکیتکات / یزادناریت / اهتراهم شیازفا (ث

 یگدنز یاهتراهم و یمزیتونیپه دوخ شزومآ (ج
 ره هب اهنآ دورو هب ات هدش یحارط سیلپ یرسفا هدکشناد نایوجشناد یارب همانرب نیا

 هک تسا یلاح رد نیا .دنک کمک هدحتم تالایا رد نوناق یارجا یاهیمداکآ زا مادک

 هدحتم تالایا رد دياب شور نیا دنوش دنمهرهب همانرب نیا زا دنناوت یم مه رگید یاهروشک
 .دشاب هتشاد تقباطم سیلپ ةرادا یشزومآ تاناکما اب ًاحیجرت و دیآ رد ارجا هب

 متسیس هتخاس دنمناوت ار یرتتخس لرتنک متسیس یشور نینچ اب همانرب قیبطت

 .دربیمراک هب عونت نومزآیرورض یاهعوضوم یارجاردو هتسناد زاجمار رت کیدزن تراظن

 هب طوبرم قیاقح ندناسر تابثا هب

 ینامسج و یناور :یحور یاهراشف (فلا

 ردخم داوم هب ناداتعم تنوشخ نازیم (پ

 نارسمه تنوشخ نازیم (ت

 یشکدوخ نازیم (ج

 قیقحت ساسا رب سیلپ رد سرتسا داجیا لماوع نازیم نیگنایم

 ۳۹/۴ هفیظو ماجنا نیح رفن کی نتشک
 ۷ دوخ هب یکیزیف هلمح
 ۶۹/۲ (هدروخ کتک تخس) هدید بیسآ ناکدوک

 2۳/۷ الاب تعوس اب بیقعت
 ۵۹/۹ ا امرا
 ۵۳/۲ دیدش طابضنا

 ۶ ریم و گرم هب طوبرم ياهشرازگ
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 ۵۲ یگداوناخ تافالتخا

 ۴۸/۱ ترهش نادقف

 ۴۷/۱ راک ماگنه هب یمسچ تاحارج

 FY هیوریب یاهیزاب ذغاک

 ۳۹/۵ یمومع یاهداقتنا

 ۳۶۸۷ نادنورهش یوس زا یصخش نیهوت

 ۳۹/۵ نتفرگ عیفرت رد تباقر

 ۳۳/۵ یدافن یاههرجاشم

 مشخ تیریدم ةمانرب

 یاقبا یارب وجتسج .دننادیم یعیبط ار هدشن لرتنک مشخ مدرم زا یدایز دادعت

 متسیس زا راظتنا و نامدوخ دوجو تقیقح نایم فاکش زا قتشم یتباقر یاهدرادناتسا

 ًعقاو لابتوف دننام ییاهشزرو نانکیزاب یتح .مينکیم یگدنز نآ رد هک تسا یعامتجا
 رما نیا لیلد .دنبوک مه رد یدج روط هب ار شیوخ یابقر دنهاوخیم هکلب دننکیمن یزاب

 .مياهدید نارگید زا یگدنز لوط رد هک تسا یرامشیب یاههمدص

 ریگ همه یکیزیف یاهلادج یکاه و لابتوف دننام «مه لابسیب یلصا گیل رد
 ظفح دوش اهنآ نداتفا راک زاهبرجنم هکیدج تاحارج زاار دوخ ناراکشزرو بلغا .دوشیم

 زواجت یگلاس تصش زا تردن هب رمع لوط نیگنایم لابتوف نانکیزاب نایم رد .دننکیم

 ناونع هبدوخ نایچاشامت یوس زارتشیبدننکراتفررت نشخ هچ رهاهنآ.دوجو نیااب.دنکیم
 .دنريگیم رارق اهنآ ریثأت تحت تدش هب زین ناکدوک زا یرایسب .دنوشیم قیوشت نامرهق

 و هدش هتفرگ رظن رد یمرگرس ناونع هب تیعبس و یرگیشحو ناکدوک نیا یزاب رد

 ناشن تاعلاطم .ددرگیم اهنآ قشمرس یراک کتک اب هارمه و ادص و رس رپ یاهیزاب

 ناشیگدنز و هدرک کرد رتهب ار رگیدمه .دننکیم یرگشاخرپ رتمک هک یدارفا هک دهدیم

 هب ار تیدض و تموصخ ناوتیم یناور و یرکف یاهشزومآ اب .ددرگیم رتابیز و رتقالخ

 زا کی ره «نارگید زا ندش رتهب تهج شالت یاج هب .درک لدبم هناتسود طباور و یلدمه
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 ینامز تباقر .ميدنويپب یرگید اب ینابرهم اب و میشاب میتسه هک ینآ زا رتهب میناوتیم ام
 یدام یاهشاداپ و دشاب هتشاد دوجو لباقم رد یرگید صخش هک تشاد دهاوخ روضح

 زاین هار رس رب تباقر .دش دهاوخ لدبم تواسق رازبا کی هب دوخ نیا هک دنک تفایرد

 ًاتبسن و دراد دوجو تبقارم و تکارش ساسا رب نارگید اب طابترا داجیا یارب ام یعیبط

 هک میدرگیم یحور یاهراشف دعتسم ام نورد شمارآ و افص نودب درب نیب زا ار ام

 .دنک رامیب یرایسب قرط هب ار ام دناوتیم

 ای سیلپ اب یریگرد رد نآ لکش نیرتدب رد و تنوشخ یاوتحم اب نویزیولت یاههمانرب

 دنوش زوریپ ات دننکیم هدافتسا هنارکفیب تنوشخ عون نامه زا هناتسود هک یبوخ یاقفر

 شقن یاهوگلا نداد ناشن .دیآیم رد شيامن هب دنهد جرخ هب تیعبس دب یاههچب اب و
 لح .تسا هدش ناکدوک طسوت رتیدج و رتشیب هچ ره تیانج پاکترا هب رجنم یفنم

 و هحلاصم ؛طابترا داجیا زا رتهب نارگید هب ندز هبرض و یزادناریت .یشک وقاچ اب تالکشم

 تخومآ دیاب ار ینابرهم

 راتفر دایز تقد و قمعت و ینابرهم ساسا رب نارگید اب هک ینالاسگرزب یاقترا یارب

 و تبقارم یارب دنمدوس رازبا کی هب برخم یورین کی زا ار نویزیولت دیاب ام .دننکیم

 اب وا فالتخا و صخش کی ندوب رصحنم یارب ینادردق .میزاس نوگرگد .نادنزرف شرورپ

 هتبلا دراد یپ رد تیانج و تنوشخ حالصا تهج ار ینالوط یریسم رگید صخش کی

 تنوشخ و تیساسح یتحام .دریگ لکش یبولطمان زرط هب ناوج تیصخش هکنیا زا شیپ

 .مینیبیم .هدش یحارط یناتسبد شیپ نینس یارب هک ییاهنوتراک:رد ار

 رظن هب لوبق لباق یریگرد و زیتس اب مأوت یاهتیعقوم هب تبسن یفنم یاهشنکاو
 جیار اههمانرب نیا رد یگریچ و طلست و هنوگ رامیب یاهیراک لغد و اهکلک .دنسریم
 یناکدوک درادن یتیمها چیه تسا نیسحت لباق هدنرب تیصخش زا یشخب ناونع هب و تسا

 یمگردرس راچد اهشزرا دروم رد یلاسگرزب ماگنه هب دنتسه ندش گرزب لاح رد هک
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 .تسا طلغ اي تسرد زیچ هچ هک دنوش

 مکاح (.تسا رترب اب ءاقب ...دنکیمن محر یسک هب یسک «دروخیم ار مدآ .مدآ» لصا

 .تسا هدشن یراک هعماج رشق نیرتدادعترپ ندرک نامداش یارب اتسار نیا رد .دشابیم

 ناشن ایفلدالیف رد یگنهرف یاهصخاش ۀژورپ اب اهلاس یط هدش یروآدرگ تاعالطا
 تنوشخ .تسا مدرم زا یصوصخب رشق هیلع یفنم رظن زا یشان تایانج زا یرایسب هک داد

 رگید و اهییایسآ ءاهیئایناپسا :اهییاکیرمآ - ییاقیرفآ ,ناکدوک :نادنملاس .نانز هیلع

 .تسا دوهشم یدازن و یموق یاههورگ
 مشچ هب رایسب بلغا دنتوافتم ناشدوخ اب هک یناسک هیلع تفلاخم هدحتم تالایا رد

 اب هک مدرم زا یهورگ هب تبسن یفنم رظن زا یزیگنا ترفن و کانلوه تایانج .دروخیم
 .دشاب هتشادن تقباطم صخش کی تیسنج ای داژن .بهذم نوچ یاهدش فیرعت طباوض

 تیسنج .یداژن ضیغبت هنامرجم یعامتجا متسیس یوس زا رما نیا .دریذپیم تروص

 .دوشیم هراشا دراوم نیا هب تردن هب نویزیولت رد .دشیم هدرورپ یزیتس دوهی و ییارگ

 بلاق رد ار یناوتان و رقف زا یریواصت ینویزیولت یاههمانرب و اهملیف رد ابلاغ ام

 رتمک و دننکیم هاگن نویزیولت هب رایسب مدرم .مینیبیم یفاک شوه نتشادن و یداوسیب
 هس دروم نیا رد .دنیاشگب مشچ دنزیامتم اهنآ زا هک ینارگید هتشذگ هب هک دنراد لیامت

 :هدمآ لیدذ رد هک دراد دوجو گرزب هانگ

| EE 
 شش کک لسا تادا رد یک اک ۲

 تفرشیپ یوس هبارامش .زیخ و تسج و شهج اب دناوتیم مزیتونپیه اب هدش داجیا هزیگنا
 رارمتسا اباهنت .دنکیم مظنم نیرمت هب راداو ر صخش هک تسا یزیچ هزیگنا .دنازیگنارب

 دش هداد حرش اجنیا رد هک یمتسیس نوچمه یاهدننک حالصا متسیس کی زاالاب یشزیگنانیرمت

 .دیًآرب یگدنز ةدهع زا یلاع دحرد تسا رداق هک داد رییغت یسک هبار صخش ناوتیم
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 دوخ تفرشیپ یارب یهورگ شزومآ

 یعامتجا دض یاهراتفر یارب ددجم یزیرهمانرب

 سفن هب دامتعا و سفن تزع داجیا
 ةه اا او اس نا ىح تا فانا سست کنه ام

 یاهشور .میشاب یرگید صخش بقارم ام زا کی ره هک یروط میراد زاین یلوصا

 نیا رد اههنیزه هک .دربراک هب درف هب درف ۀیاپ رب یهورگ شزومآ رد ناوتیم ار مزیتونپیه

 دندش هربخ اهکینکت رد دارفا نیا زا کی ره هک یتقو نمض رد .دسریم لقادح هب شور
 هنیمز نیا رد یاهتخومآ شناد ره .دندرگ نایدتبم شزومآ ةدامآ دنناوتیم هاگ نآ

 اریز تسا یرورض رما نیا .دوش هورگ دراو ات دش دهاوخ یدعب صخش یارب یراگزومآ

 دوجو نت اهنویلیم یگدنز دیدهت یارب یرایسب دراوم و داد ماجنا دیاب یدایز یاهراک
 .دراد

 و یتسودعون سح دیاب دنربیم رس هب تینما رد یفطاع و یداصتقا ظاحل زا هک یناسک

 رات و هریت یاهربا هک ددرگ ییورین زا یشخب ات دننک مکاح ار هناردارب - هنارهاوخ یاهقشع

 نوچ تسا رثؤم مزیتونپیه .دزاسب ار تیناسنا زا یدیدج عون و هدز رانک ار یدیمون و سأی
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 .دنکیم بیکرت مه اب ار یراکتبا و یملع .یفسلف ینعی یگنهرف تفرشیپ نوتس هس

 فسلف نوتس .۱

 یارب ییامنهار ناونع هب و ی یتاذ یراقو اب ار قیمع رکفت نازیم مزیتونپیه

 تسیچ ناسنا یدوجو تقیقح هک دنکیم لمع یسررب و قیقحت

 یملع نوتس ۲

 مدرم فلتخم یاههنوگ رد هک دنکیم راک رکف حالصا رب یکتم لوصا یور مزیتونپیه
 .تسا هدیسر یهباشم ۀجیتن هب و هدش رارکت تارک هب ایند رساترس رد

 یراکتبا نوتس .۳

 مزیتونپیه و دهدیم ناشن ار دوخ .مسجت رد هتفای تیاده ریواصت نیح رد

 .دزاسیم راکشا ار درف رد هتفهن یاهتراهم و یتاذ یاهدادعتسا

 یملع و یفسلف یاهدربراک نودب لایخ و روصت هک دناهدرب یپ هک تسا یدیدم تدم

 .دنامب یقاب یهاو یاهوزرآ و لایخ و باوخ ورملق رد تسا نکمم

 دنکیم لح ار هدیدع تالکشم تعرس هب یهورگ مزیتونپیه

 ام هک دشاب رارق رگا .مینک هدافتسا دراد دوجو ام زا کی ره رد هک یروحم دوخ شناد زا رگا

 .مینک هدافتسا یسناژروا یاهشور زا دیاب میشاب رذح رب یرشب یاههنوگ عیرس لزنت زا

 .تسا شیوخ تاذ هب نتسویپ و تقیقح نتفای

 یهورگ شور .دارفا کت کت یور راک و رهام یاهتسیتونپیه دوبمک تلع هب

 هب هک ناناوج دروم رد رمآ نیا و دندنمزاین نارگید هب مدرم .تسا حالصا هویش نیرتیلمع

 حطس ات دنکیم کمک ام هب یلدمه رد تکراشم .دنکیم قدص زین دندنمزاین اهرتگرزب
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 توافتم مه زا هکنیا ات میتسه مه هیبش رتشیب ام نوچ دنک دشر رتشیب هورگ رد ام یهاگآ

 ور نیا زا .دننکیم ازجم مه زا یراعتسا و یعقاو روط هب ار مدرم یرامشیب یاهراصح

 دوخ یعقاو تخانش .دیامنیم راوشد ناشلباقتم یاهزاین ندروآرب روظنم هب طابت را داجیا

 .دوشیم بسک مدرم نیب شنک او و شنک قیرط زا اهنت
 یعون رد همه ًابیرقت ام ةعماج رد .تسا هداس ًالماک ینامرد دوخ یاههورگ نداد بیترت

 هاگ هانپ 9 دایتعا کرت رک ارم اهنادنز ءاهناتسرامیب :سرادم «دننکیم راک و یگدنز نامزاس

 اب دراد دوجو ناکما نیا هک دناهتفایرد یعامتجا زک ارم .دناهلمج نیا زا اهنامناخیب

 هتفه رد دناوتیم یکیتونپیه داتسا کی .درک کمک مدرم هب ناوتیم مه هنیزه لقادح

 .ماهد رک هرادا .هداد هزاجا ما یصوصخ

 دنعون هس مدرم هک ماهتفاب رد نم

 (دننکیم یورهلابند وریپ ناونع هب) دننکیم هاگن ار تاقافتا دوخ هک یناسک ۲

 (دننکیمن رکف اهنآ نوچ) ؟هداد یور یقافتا هچ :دنسرپیم هک یناسک ۲

 یهورگ مزیت ونپیه هب طوبرم تالکشم
 .طرفم یرغال ,ییاهتشایب ,یقاچ :لیبق زا تسا یدراوم لماش ندروخ رد لالتخا .۱

 هک تسا یلضعم یقاچ .نوخ لورتسلک ندوب الاب و تباید دننام یاهژیو ییاذغ یاهمیژر

 رفن کی ییاکیرمآ درم راهچ ره زا و رفن کی نز هس ره زا دنکیم دیدهت ار ناسنا یتمالس

 شناد دقاف نوچ دنریگیم رارق دارفا نیرتقاچ ةرمز رد ریقف نامدرم .تسا یقاچ هب التبم

 سرتسد رد و هدوب نارگ زین نزو شهاک یاهشور و .دنتسه حیحص ةیذغت ةراب رد مزال
 .دشابیمن اهنآ

 ءردخم داوم هب دایتعا «یگدننار رد یتقد یب .مسیلکلا دننام یتداع یاهراتفر .۲



 هتفرشیپ مزیتونپیه 8 ۸

 و .هدرک لتخم ار زغم یشنک او لماوع تیساسح ردخم داوم و لکلا ءاهنکسم .راکیس

 هب یلاوتم و یپ رد یپ روط هب راکفاو هدومن مهبم هدننک فرصم یارب ار تارطاخ نینچمه

 و دنک دودحم ار دوخ هنوگچ هک دریگیم دای مزیتونپیه زومآشناد .دنروآیم موجه زغم

 .دروآ رد لرتنک هب ار شیوخ یسفن لایما و اههتساوخ

 یناسک .نادنملاس هب تبسن هنامحریب راتفر و ناکدوک هب زواجت .هنایشحو تنوشخ ۴

 رییغت وج حلص ینامدرم هب دنناوتیم .دننزیم نارگید ندرک صقان ای لتق هب تسد هک
 هک دنراد دوجو فلتخم یاهگنج زا هدید گنج زابرس نویلیم ۲۶ .دنوش حالصا و هتفاي

 .دنراد زاین کمک هب بوخ یگدنز کی نتشاد و یبایماک یارب و دنراد یرمثیب یگدنز
 .درک نک هشیر ار یداوسیب ناوتیم .اهییاناوت ندناسر حطس نیرتالاب هب یریگدای ۴

 لماوع مدرم رثکا .دوش ریذپناکما لغش ندرک ادیپ و تخومآ تعرس هب ار رگید یاهنابز
 .دنريگیم هدیدان ار شیوخ نورد یاهلیسناتپ و هوقلاب

 یارب ناینادنز ندرک هدامآ اب ام یاهنادنز متسیس ۀیور رییغت و تیانج لرتنک ۵

 دیفم یاههاگودرا .تسا مهم یلیخ نادنز زا یدازآ زا سپ رتهب و دیدج یگدنز کی عورش

 اههاگراک .درک اپ رب ناوتیم نادنز زا یدازآ زا دعب راک یایوج ناناوج شزومآ یارب یرابرپ و

 .دنهد شزومآ ار دوخ تیوقت ات درک هیهت نارگنامرد یارب ناوتیم ار یلمع یاهسالک و

 شزومآ یارب ضوع رد و مینک فقوتم ار اهنادنز نتخاس فرخزم و ینعم یب راک دیاب ام

 اهنویلیم .مینک هنیزه لوپ دنمدوس یراک یاههمانرب ةیهت و یمزیتونپیه یاهتراهم

 رد دیاب هک یناراکتیانج یرادهگن نکاما نیا اهنادنز یرآ .دوریم رده اهنادنز یارب رالد
 .دنتفرگیم رارق یعامتجا یاهتیلوئسم و میلعت تحت لوا ةلهو

 یاهدادعتسا و اهتراهم ندرک هنیهب تهج اهنآ شزومآ .نالولعم نتخاس دنمناوت ۶
 اهشنک طسوت سفن تزع ندرب الاب .دنریگراک هب ًالماکار اهنآ دنناوتب هک یروط اهنآ یتاذ

 نان نوچ دناهدوب یعامتجا یاهتیدودحم دنب رد هک یناسک یعامتجا یاهشنکاو و

 .دننکیم یگدنز ریگ نیمز یاهمدآ ناونع هب
 روعش ۀناتسآ ریز یزاس دعاقتم .هتشذگ هب تشگزاب اب یریپ دنور نتخادنا قیوعت هب ۷

 .ندب و نهذ درکلمع شرتسگ تهج ملاس یراتفر طسوت ندنام رادیاپ یارب هاگآ
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 ساسحا .دربیم نیب زا ار گرم و ندنام اهنت زا سرت و ینارگن .یهورگ مزیتونپیه

 .دباییم شیازفا یراودیمآ و دوشیم میسقت یدردمه

 .عافترا زا هک نت اهنویلیم یارب ناوتیم ار لوقعمان و یقطنمریغ یاهسرت و اهمیب ۸

 رظتنم رکف کی .داد شهاک .دنسرتیم یتاذ یاهینارگن زا یرگید دراوم و تیانج هزاورپ

 طبترم یبصع متسیس اب زغم اریز .دنکیم ینیبشیپ ار سرت اب مأوت شنکاو کی هشیمه
 امش نهذ نورد زا هک تسا لوقعمریغ یاهبرض ندروآ رامش هب مزلتسم رییغت .تسا

 یقطنمریغ تاساسحا ندرک هرادا یارب هار نیرتهب نیا .دیامنیم یربهار ار اهنآ و تفایرد

 .تسا

 (یژرنا عطاس زکرم) روک هب صخش کی ندش دراو اب هرطاخ دیدجت و ساوح زکرمت ٩

 تیقالخ و دباپیم ءاقترا نکمم لکش نیرتهب هب زکرمت و رکف لرتنک .درک دهاوخ تفرشیپ

 .دینک یگدنز دوخ حرط اب و دیزیرب حرط دوخ یگدنز یارب .دوشیم هداز

 لماوع نتسکش مه رد مزلتسم نارسمه نایم رد رتشیب مهافت و تیمیمص داجیا .۰
 زا اب هداوناخ دحاو ظفح .تسا یساسحا یاهشنک او رب یرکف تیربهر ةعسوت و هدنراد زاب

 .یتفعیب و یرابودنبیب و رسمه هب تنایخ ندرب نیب
 .هتفاي شیازفا دصرد داتفه ریخآ ۀهد رد لاس هدزون ریز نینس رد یرادراب ۱

 رد یسکس نارتخد هب هک یتقو .میراد لاس هدزون ريز نارتخد یارب ییاهمایپ ام

 یاهسالک دیاب ام .دیزيهرپب یسنج یاهتیلاعف زا نامزمه دینکیم هاگن نویزیولت

 .میهد شزومآ نآ رد ار یعامتجا یاهشزرا و یسنج یموتانآ ات میهد لیکشت ار یهورگ
 .ددرگ ارجا یهورگ مزیتونپیه شزومآ اب طابترا رد دناوتیم رما نیا

 ینآ یاهسوه و تاساسحا ,زغم نیب طابترا هک تسا نیا یناهگان رییغت کی
 ةرتسگ ءراتفررب دنیارف نیا ریثأت یگنوگچ .مینک یسررب ار ناناوج رد یسنج یاهنومروه

 .تسا لاس هدزون ریز ناناوج اب ثحب یارب یمهم

 هورگ تیوقت
 و اهانگنت رد نارگید کرتشم براجت نتشاد اب ات دزاسیم رداق ار ناناوتان ینامرد هورگ
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 فالتئا کی تالیصحت ةطیح رد لاثم ناونع هب .دندرگ دنمناوت .هباشم یاهیراتفرگ

 ار دوخ هک یناسک نایم زا میناوتیم ام .دنهدیم بیترت هدومزآ راک تسیتونپیه کی

 هد زا نازیم نیا «دوش مزیتونپیه ًالک دناوتیم هورگ .میزاسب هدنرب یدارفا .دننیبیم هدنزاب

 ار رفن نارازه گرزب یاهدیازم ییامهدرگ کی رد نم .دسریم رفن دص دنچ ات هتفرگ رفن

 ناکم نآ رد نارضاح دصرد داتشه تسد ندش دنلب یسررب اب و ماهدرک مزیتونپیه

 یأر ور نیا زا .دنوشیم تسکشرو ًانیقی دننک لابند ار هژورپ دنرداق ییاهنآ هک مدیمهف

 ای هورگ رد یاهفرح رفن کی هکنيا هچ دیهد ماجنا ار یراک دوخ هچ امش .مدنادرگرب ار اهنآ

 زکرمت یاقترا قیرط زا یکیتونپیه نایب .درادن یقرف دنک کمک امش هب یدارفنا روط هب

 .دسریم امش هب رکف

 هب ذغت ر امش ةدننک تفایرد نهذ :اهنیقلت مآ تسند هب هراو باوخ هلحرم هک یتقو

 .دناشوپب لمع هماج .دیاهدیزگرب تفرشیپ مانرب ناونع هب امش هک هچنآ هب ات دننکیم

 هجاوم ریذپانبانتجا یلاوس اب هشیمه منایوجشناد اب هنیمز نیا رد ثحب رد نم
 تسا هداس خساپ ؟روظنم هچ هب و دنک مزیت ونپیه ار هک .دریگیم میمصت یسک هچ ماهدش

 نودب .تسا لرتنک رد هشيمه و دریگیم ار تامیمصت ۀمه دراد زاین کمک هب هک یسک

 صخش کی .دنشاب هدننک سویأم دنناوتیم جیاتن .دارفا زا کی ره لاعف تکراشم

 .دشاب هدرک تقفاوم نآ دربراک اب هکنيا رگم دریذپب ار ینیقلت دناوتیمن

 دننکیم لابند ار ریز یاهماگ هورگ دارفا
 .دننکیم ثحب دوخ یکیزیف و یفطاع تالکشم دروم رد هورگ دارفا :ییاقلا شیپ .۱

 ءاهشالت .دناهدوب نآ ریگرد هک یگداوناخ طباور عون ,سفن هب دامتعا .سفن تزع نازیم

 .داهلمج نياز یرطف یاهتیفیک و اهییانو
 .دزاسیم هاگآ ناشفادها زا ار هورگ رد ناگدننک تکرش شور نیا

 اما دنشاب سرتسد رد یبنوگ انوگ یاهشور عاونا تسا نکمم هج رگ :درادناتسا ءاقلا ۲
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 هب هویش نیا .دنیوگیم «باصعا ددمت هتفرشیپ کینکت» نآ هب هک دوریم راک هب نایدتبم

 اهنآ هب و هدرک زکرمت ناشندب فلتخم یاهتمسق یور هک دهدیم شزومآ دوخ نیعجارم

 .دنوش اهر یکیزیف یاهشنت زا ًالماک هک یتقو ات دنهدب تحارتسا

 رد .دنراد باختنا یارب ینوگانوگ یاهکینکت ؛نارگ لیهست :قیمع یاهکینکت ۳

 ؛درف هب درف» یپارتونپیه فالخرب .تسا قیمع مزیتونپیه هب ناعجارم ندرب فده اجنیا
 یاقلا رد قمع نازیم هچ ره .تسین بوخ جیاتن مزلتسم مزیتونپیه قمع نازیم هشیمه
 .دوب دهاوخ رتشیب نادراو هزات نایم رد تکراشم ساسحا .دشاب رتشیب یهورگ

 دنسریم یکیتونپیه ۀبرجت هب هک یلاح رد ناگدننک تکرش زا :دوخ لیلحت ۴

 اب ًاقیمع هک دزاسیم زاجم ار اهنآ هک دوشیم هدیسرپ یرگ تیاده یاهلاوس

 .دنسیونب یدعب ثحب یارب ار دوخ یاهخساپ

 قرف صخش ره یو یاهزاین ای دایتعا ,لکشم عون هب انب دروم نیا :لح هار مسجت ۵
 یشزرو یاهتراهم لثم .دوشیم هداد اهنآ هب زکرمت یارب یتاروصت زا ییاههنیزگ .دنکیم

 ...و لغش رد تیقفوم .یرایشه «ینیبقیقد

 .دنیامنیم قیوشت هدنیآ یهورگ تاسلج یارب ار رگیدمه و دننکیم

 یهورگ یراکمه دروم رد
 اهزاغ هک یتقو .دراد دوجو هزاغ ناتساد» مان هب یفورعم ناتساد یهورگ شالت ةراب رد

 رگیدمه هب اهنآ قیرط نیدب و دننکیم زاورپ ۷ لکش هب دننکیم چوک بونج هب اهناتسمز
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 مه رب ار دوخ یاهلاب رادولج هدنرپ ره .دنسرب ناشلباقم دصقم هب ات دننکیم کمک

 .دنزاورپ رد اهنآ لابند هب هک تسا یناگدنرپ یارب ینآ یکمک راک نیا دریگب عافترا ات دنزیم

 دوخ هدنرپ ره هک دنکیم ینامز زا رتشیب ار زاورپ تعرس نازیم دصرد داتفه ۷ لکش نیا

 .دنک زاورپ ییاهنت هب
 ج نیس کی وک فا تاک ما یا هات اد م رد رنا نا

 یط رتناسآ دننک بیکرت مه اب ار ناشیاهشالت هک یتقو و دنسرب ییاج هب دنناوتیم دنراد

 نامه و دنسأر رد هک یناسک اب دیاب زاغ بوخ سح ندرب راک هب اب .دومن دنهاوخ ریسم
 نیا دنزومایب دنناوتیم اهناسنا هک یرگید زیچ .میشاب هتشاد یراکمه دنراد ار ام فده

 دوخ تعرس ات دننکیم قیوشت دنتسه ولج رد هک ار ییاهنآ .دوخ یادص اب اهزاغ هک تسا

 شوه دیاب ام .دوشیم ینادردق ناشناوریپ یاهشالت زا هک دنهد ناشن و هدرک ظفح ار

 اهزاغ هک دسریم رظن هب اما مینک هدافتسا دوخ شوه زا رتشیب و میشاب هتشاد یرتشیب
 .دننکیم راک هزیرغ یور زا رتشیب

 تسین مزیتونپیه بات رپ یوکس یهورگ مزیت ونپیه
 ماجنا .ميوگیم نم هک ار هچنآ امش» :دندادیم روتسد هنارمآ یمیدق یاهتسیتونپیه

 تیوقت زا هلحرم کی رد رما نیا .درذگیم عوضوم نیا زا هک تسا یدیدم تدم .دیهدیم

 هک یاهتسیتونپیه زا هک رفن اهنویلیم رب هدراو راشف زا نرق کی .تسا دنمدوس دوخ
 .تسا هتشذگ .دوش مرگرس لباقم فرط ات دندرکیم نیقلت ار تسپ یاهراتفر بلغا

 هتشاد یونش فرح اهنآ زا رتشیب ناشناعجارم دنهاوخیم رگ هطلس یاهتسیتونپیه

 ؟تسیچ اهنآ یارب دروم نیرتهب دنمهفب هکنیا ات .دنشاب

 یهورگ رارقتسا تیاده یگنوگچ

 ینابز هب دوخ تیوقت اب یراگزاس .دنکیم قرف هورگ دارفا عون ساسا رب عوضوم نیا

 اب نم یتقو .دوشیم هداد صخش هب خساپ یارب مه یفاک تقو و دوشیم هئارا هداس
 :ماهدرک عورش بلاطم نیا نتفگاب ماهدرک راک دناهتشاد لکشم نوناق اب هک یناناوج
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 یگدنز کی هشیمه یارب دیهاوخیم ایآ ؛دینک باختنا ار یکی ود نیا نایم دیاب امش
 هب ات دیاهدامآ هکنیا ای دیشاب هتشاد یعامتجا دض یاهتیلاعف و سفن تزع دقاف رسدردرپ

 دیهاوخیم رگا ؟دیشاب همه مارتحا دروم ناتکولس نسح و تکان و اهیدنمناوت رطاخ

 چیه .دنرگنب وا هب نیسحت ةدید اب دننک ریقحت ار وا هکنيا یاج هب مدرم هک دیشاب یسک

 تبحص هک رابره و دیشيدنآیم هک راب ره .درادن دوجو ناتدوخ زج امش هار رس رب یعنام
 یپ رد نارگید یوس زا ار یشنک او ءامش راتفگ و اههشيدنآ زا کی ره هک دینادب دیاب دینکیم

 نارگید رب امش ریثأت شور هب یگتسب هک یگدنز رد ناوتیم هنوگچ لاح .تشاد دهاوخ

 رییغت ندش رتهب یارب ,شیوخ دروم رد ناترکف رییغت اب دیناوتیم امش ؟دیدرگ قفوم .دراد

 یصخش همانرب کی ندروآ دوجو هب
 .منکیم عورش ار مراک رفن ره هب ذغاک قرو کی ای تراک کی نداد اب نم رارقتسا زا دعب

 درف هک یصخش لکشم ةفاضا هب دنراد ًاکرتشم هورگ یاضعا هیقب اب هکار یلکشم نیلوا اهنآ
 و هدش داجیا دوخ هب تیلوغشم بیترت نیدب .دننکیم تشاددای دوش حالصا دهاوخیم

 اهنآ هک یتقو .مدرک لماک ار اهنیقلت هوبنا هکنیا زا سپ ًادعب .ددرگیم نیمضت یراکمه

 یور هک مهاوخیم اهنآ زا «دنربیم رس هب (هدش مزیتونپیه) هتفای رییغت تلاح کی رد زونه

 هوبنآ شریذپ و هداد شیازفا ار هزیگنا کینکت نیا .دنوش زکرمتم ناشتالکشم زا یکی
 .دیامنیم رتشیب ار تالکشم

 راوقتسا زا شیپ هدش هداد خساپ تالاوس
 ربهر و دوشیم هدیسرپ .دنکیم راک هنوگچ مزیتونپیه هکنیا دروم رد یتالاوس الومعم

 دیاب دشاب هتشاد دوجو نیقلت شریذپ و باصعا ددمت رد تینمآ سح هکنیا زا شیپ هورگ
 یساسا یاهلاوس زا یدراوم .دشاب وگخساپ ریطاسا و اههناسفا و طلغ تاروصت لابق رد
 :تسا هدمآ لی ن رد
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 ؟دنوش مزیتونپیه دنناوت یمن هک دنراد دوجو یناسکایآ

 لکشم راچد دنیآرف تفایرد رد نوچ .تسا لامرن ریز ناششوه هک یناسک طقف

 .دنتسه

 هک دنک یراک هب راداو ای دهد رارق یطیارش تحت ارم دناوتیم تسیتونپیه ایآ

 ؟مهاوخیمن

 نتفریذپ زا و دش دهاوخ رادیب هک دیتسه رایشوه نهذ کی یاراد هشیمه امش ريخ
 .درک دهاوخ عانتما تسامش یاهرواب فالخ رب هک ییاهنیقلت

 مینک مزیتونپیه ار دوخ .نامدوخ ای دنک مزیتونیپه ار ام یسک هکنیا نایم قرف
 ؟تسیچ

 زا لبق دننک هبرجت نوریب یوس زا ار (هدش مزیتونپیه) هتفای رییغت تلاح دیاب اهیضعب
 ناشیارب و دننکیم ار راک نیا ناشدوخ مه اهیضمب .دنراد یراظتنا هچ دننادب هکنیا

 .دنزرو تردابم راک نیا هب ناشدوخ هک تسا رتتحار

 تردق ای باصعا ددمت .دوشیم مزیتونپیه ندوب دمآ راک بجوم یزیچ هچ
 ؟تبثم نیقلت

 ییاج ینعی نهذ ةتفای رییغت تلاح هب هک دنکیم کمک امش هب باصعا ددمت .ود ره

 نهذ هاگآدوخان رد ار اهرذب نیقلت و دیوش هدیشک .دینکیم مسجت ار تفرشیپ امش هک

 .دراکیم امش

 ؟تسیچ مزیتونپیه و یلوتسم نشیتیدم نایم قرف
 ادج سرتسا زا ر صخش تاساسحا و رکف و تسا دیفم باصعا ددمت یارب نشیتیدم

 .دوش هزیچ نآ رب هکنیا ات دزادرپیم سرتسا لح هب رتشیب مزیتونپیه هک یلاح رد دنکیم
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 ؟تسیچ مزیتونپیه و یسانشناور نایم قرف
 مزیتونپیه هک یلاح رد (لولعم 9 تلع) تسا ناضتتا راتفر هةعلاطم یسانشناور

 تا هتساوخان راتفر یارب یروزیلاتاک

 یریذپ نیقلت هاگ ًادوخان هب یسرتسد هک تسا یهاگآ هتفاي رییغت تلاح مزیتونپیه

 رد ارجا هب ینارگن نتشاذگرانکو هاگآ نهذ ندرک مارآ اب رما نیا .دزاسیم زاجم ر الو
 زغم رد مزیتونپیه یط رد هک یکیرتکلا تارییغت زا ار ام هتفریذپ تروص تاقیقحت .دیآیم
 تلاح زا یزغم جاوما .یزغم جاوما متیر رییغت نوچ یتارییغت .دزاسیم هاگآ دهدیم یور

 .دنباییم رییغت اتت مان هب رتقیمع و رتدنک یتابرض هب اتب یرادیب

 دیهد قیبطت ار دوخ

 یکمک ات هدرک تفایرد تسیل کی ناشفادها هب ندیسر یارب هورگ یاضعا زا کی ره

 ار تراک یور هدش هتشون تالکشم سپس هدننادب یکی هیقب اب ار دوخ و دشاب ناشیارب
 دروم دنچ لیذ رد .دننکیم یراذگ هرامش شتیولا رب انب ار دروم ره اهنآ .دننکیم باختنا

 :تسا هدمآ یلامتحا

 رتهب یتروص هب نتشون و ندناوخ نتفرگ دای .۱
 سفن هب دامتعا و سفن تزع داجیا ۲

 دیدج یاهتراهم و اهدادعتسا نداد طسب ۳

 نآ هب لیم نداد تسد زا ...راگیس نداد کرت ۴

 ییاذغ میژر هب ندیبسچ - یمئاد نزو شهاک ۵

 حیحص راتفر قیرط زا ینمیا متسیس دوبهب ۶

 بختنم شزرو رد ندوب رترب ...یژرنآ نتشاد ۷
 بش لوط رد ندیباوخ ...یرادیب بش تداع حالصا ۸

 نارگید مارتحا بلج ٩

 و هتفای باصعا ددمت .دنداد ماجنا ار دوخ یاهباختنا هورگ یاضعا هکنيا زا سپ
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 اه اتم او ها ا یی ا مرز اوز ی
 زا یلاثم نم اما دراد دوجو هورگ رد یناوارف تالکشم هک یلاح رد .دناهدامآ هژورپ ندرک

 اهیراگیس هورگ ناربهر یارب یلمعلاروتسد

 .دیآیم مشچ نتسب

 رد دیشروخ .دینزیم مدق تحار لایخ اب ابیز زور کی رد رهش ۂموح رد دینک ضرف

 رد ار یاهدنرپ و دیرگنیم ناتخرد رب امش .دارم قفو رب ایند راک و تسا ندیشخرد لاح

 امش .تسا هزیکاپ یاوه زا ولمم و هدرک فپ هدنرپ ةنيس .دینیبیم ندناوخ زاوآ لاح
 دشیم رگا طقف .دیتسه میهس هرایس نیا یگدنز زیج همه رد و دیتسه اوه نیا تفتلم

 نورد هب هاگنآ .دینکن کدوک کی ای هبرگ هچب کی هدنرپ کی تروص رد ار ناتراگیس دود
 .دیشابیم عینم یعبط یاراد و دیتسه یدنمشزرآ ناسنا امش .دیدیمدیمن دود زین دوخ

 ناتدوخ هب مارآ یادص اب ناتدوخ .مهدیم امش هب دنلب یادص اب نم هک ییاهنیقلت

 :دییوگب

 یور یریثأت چیه رگید یاهیراگیس .مدنسرخ و یضار مشکیم نم هک یسفن ره اب

 رکف هک راب ره مشکب راگیس هرابود هک درک دنهاوخن هسوسو ارم ای تشاذگ دنهاوخن نم

 و هتشاذگ مرس یور ار میاهتسد نآ ندرک نشور یاج هب دنک روطخ نم زغم هب راگیس

 .مشکیم هزیک اپ یاوه زا یقیمع سفن

 زورب بجوم راگیس ندیشک :هکنیا رب ینبم تشادهب هرادا لک سیئر رادشه مغریلع

 ار یگلماح تسا نکمم و دوشیم (یگتفرگ اوه) ' مزیفمآ .یبلق یاهیرامیب «هیر ناطرس

 .دندنام راتفرگ دوخ ماد رد راگیس هب داتعم اهنویلیم .دیامن جنرغب

 8۳0۳۷56۳0۵ ندب یاهتفاب رد زاگ ای اوه یداعریغ شیادیپ
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 ناهج یوکابنت یاهتکرش نیرتگرزب زا یکی سسؤم دشرآ دنزرف .دلونیر کیرتاپ

 رابگرم تداع نیا ندرک لامدگل هب قیوشت ار مدرم و هتفریذپن ار دوخ یگداوناخ ةفرح

 هک ار شردارب و ردپ مزیفمآ زا یشان عیجف گرم ینویزیولت ۀبحاصم کی رد یو .دیامنیم

 کی نونکا و درک کرت ار راگیس نامز نآ رد وا .داد حیضوت دندوب یریجنز یاهیراگیس زا
 برخ وا ن كلا تا یک راک سیا عشاق راک رد دق تنا و ادا یو

 ره هب .دهدیم خساپ بوخ «مزیتونپیه حوطس مامت هب ینامرد هورگ رد هک دراد یهباشم

 .تسا یرتشیب تاسلج دنمزاین کبس ةراو باوخ کی لاح

 نهذ ةدننک لتخم یوراد - لكلا

 هدش اههداوناخ یگدیشاپ مه زا بجوم رسمه هب تنایخ لضعم زا شیب مسیلکلا

 .دوشیم زغم و ندب رد یتارییغت زورب بجوم و هدرک نوگرگد ار ناسنا لاح لکلا .تسا

 رما نیا .دهدیم رارق راشف تحت ار یزکرم یبصع متسیس اریز تسا شخبمارآ کی لکلا

 هب .ددرگ سردوز یریپ و هظفاح نداد تسد زا .,ندرک شغ راتفگ شزغل هب رجنم دناوتیم

 هب یبلق رابگرم یاهیرامیب ات هتفرگ ناطرس زا زین ار ینامرد کانمهس بقاوع .هوالع

 شومارف یارب :دنیوگیم باوج رد اهنآ ؟دنشونیم یلکلا تابورشم مدرم ارچ .دراد لابند

 ساسحا ربات دنکیم کمک اهنآ هب لکلا دنیوگیم اهنآ .اهسرتسا و اهدرد ءاهینارگن ندرک
 ماگنه دوز گرم کی هرامش تلع لکلا .تسا نیا فالخ تیعقاو اما .دنیآ قئاف ناشتسکش

 مسج و رکف ینامرد هورگ
 9 تسا هدش عورش ًالبق ینامرد هورگ یارب یکیتونپیه هاو باوخ زا هدافتسا دنور

 ناکشزپ تسشن زا یقیقحت ساسارب .تسا نتسشن راب هب لاح رد نآ ةتسجرب و زراب جیاتن
 هدننک نامرد دناوتیم رواب هک دناهدش دعاقتم هک دنتفگ اهنآ زا دصرد ۰ اکیرمآ یمداکآ

 تردق زا صاخ یطیارش رد داقتعا هک مياهدید ام .تشاد راهظا نوسنب تربره رتکد .دشاب

 ,ییاسران رشعینئا مخز .مسآ «یردص نیژنآ :لیبق زا یطیارش .تسا رادروخرب یدایز
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 درد نوگانوگ لاکشا و اهتباید عاونا .بلق یگتفرگ
 .سلجنآسول رد اینرفیلاک هاگشناد دننام ایند حطس رد حرطم یکشزپ زکارم

 ار دوخ هورگ اهنآ .دناهدناجنگ دوخ ینامرد یاهتبقارم یاههمانرب رد ار مزیتونپیه
 هب ار هورگ سانشناور تسیتونپیه کی .دناهدرک یراذگمان مسج و رکف یوراد و مزیتونپیه
 رد مزیتونپیه زا هدافتسا یگنوگج .لیبق زا یدراوم رد ثحب هب هک دنکیم تیاده ییاج

 زا اهناتسرامیب .دنزادرپب .یدوبهب دشر هب ور دنور و ینامسج مئالع نییعت «نامرد

 نامرد دنور رد جیاتن نیرترثوم هاتوک ینامز تدم رد نوچ دنتسه یضار رایسب مزیتونپیه

 .ددرگیم لصاح

 ناینابرق هب کمک یارب هک دنراد دوجو روشک رسارس رد یرایسب یپارتونپیه یاههورگ

 یاهدننک راودیما جیاتن سوریو لرتنک رد مزیتونپیه یبرجت دربراک .دناهتفاي عمجت زدیا

 یژرنا .باوخ عضو دوبهب ؛ینارگن ریگمشچ شهاک هورگ رد ناگدننک تکرش .درادرب رد ار

 .دناهدومن شرازگار هجلاعم یارب رتشیب دیمآ همه زا رتمهم و ؛رتهب زکرمت رتشیب

 نامیاز هورگ
 توافتم باصعا ددمت ,سفنت یزاس اهر ,نوچ یکیتونپیه یاهکینکت هک ییاههورگ

 ردام ره .دناهدروآ رب رس گرزب یاهرهش زا یرایسب رد .دنشخبیم لکش ار درد شهاک و

 یو .دشاب هتشاد ار مزیتونپیه شزومآ هورگ کی رد تکرش تصرف دیاب دنزرف هار هب مشچ

 رد نآ زا رادراب نانز رثکا هک هنوگنامه دشاب کاندرد دیابن ًامازلا نامیاز هک دباییم رد

 تسود ار وا هک یناسک و ناتسود .نارسمه دننام مه یاهدننک تیامح دارفا .دنساره

 دای ار مزیتونپیه یاهکینکت و هتسج تکرش یکیتونپیه تاسلج رد تسا رتهب دنراد

 تبقارم تهج ردام تمالس رد یبوخ جیاتن بسک یارب مزیتونپیه هک هتشگ مولعم .دنریگب

 تسا یداینب یرما یتمالس یارب تبثم شالت

 تحت ناهذا .تفر شیپ شزغل نودب ات تشاد راکتشپ و تماقتسا دیاب تکرح زا شیپ



 ۱۲٩ ت هتفرشیپ مزیتونپیه

 .دنیامن تمواقم اهییارگ یفنم لباقم رد تباث تعرس اب دنناوتیم مزیتونپیه شزومآ

 و یشیدنا کت .یروابرید .تاساسحا نادقف نوچ یعناوم اب یلومعم صخش کی راکفا

 رد تشز راکفا دننکیم یعس هشيمه وسرت دارفا .تسا شوشغم و هتخیسگ مه زا سرت

 یارب رییغت رد هدارا اب و دنمتریغ دارفا طقف .دز بیهن تدش هب اهنآ رب دیاب .دننارورپب رس

 .دنتسه قفوم ندش رتهب

 ررکم رارکت زا بانتجا یگنوگچ تخومآ هتشذگ زا ناوتیم هک یدنمشزرا دروم اهنت
 بکترم زگره هک یسک اهنت و دنتسه یگدنز براجت زا یشخب تاهابتشا .تسا هابتشا کی

 ندرک رپ مارآ .دنکیمن شالت یزیچ چیه یارب زگره هک تسا یسک دوشیمن هابتشا
 .دنوشیم ورس «حور نورد هب اهنآ رتقیمع ندیشک رس اب طقف یدیمون و سأی یاههراصع

 .دوش لدبم هنادواج ۀعجاف کی هب دیابن یزاس هارمگ

 ینامرد هورگ نورد هب ناراکهبت ندنادرگرب
 تالاح ندناشن ورف یارب هک دوشیم داهنشیپ اویآ تلایا هاگشناد زا یقیقحت ساسارب

 نتساک شور نیرتهب .مینک هیلخت ار اهتسکش زا یشان بضغ و مشخ تسا رتهب هنامصخ
 لحهار کی دروم رد هک دینیبب دنمناوت ردقنآ ار دوخ هک تسا نیا یفطاع نارحب کی

 باصعا یددغ متسیس دنناوتیم نیگمشخ راکفا هک دینادب دیاب امش .دینک وگتفگ بسانم

 .دننک لتخم ار امش یشراوگ یاهمادنا و

 کرد و تسا ناوج ناراکهبت یاضعا هب کمک یهورگ مزیتونپیه یارب یرگید ةطیح

 و تینمآ مدع .دنوش دنمورین و لقتسم دنناوتیم و دنتسه یزغم یاراد مه اهنآ هکنیا

 دوجو ییاههورگ اجنیا رد .تسا هناراکهبت یگدنز هب ناناوج بذج یارب یاهیاپ .مشخ

 شرورپ ار شیوخ یاهدادعتسا ات درک کمک ناناوج هب قیرط نیا زا دوشیم هک دنزاد
 و دشاب اشگ هرگ دناوت یم هک دزاسیم ار یدامتعا لباق تاراظتنا هنیهب روصت کی .دنهد

 شور هب ریپسکش .دنادرگرب یعقاو یگدنز کی هب ار تسپ یگدنز کی تساوخ ًابیرقت
 :درمشیمرب نینچ ار تبثم ینیقلت دوخ تانسحم شیوخ لیدبیب

 هچ دیوگیم هنارعاش وا «.دیرادن ار نآ رگا یتح دینک مسجم دوخ رظن رد ار یتلیضف»
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 هب ار ام و دنسریم رتدوز راکفا .تسا هدش هتخانش نهذ یملع ساسا ناونع هب یزیچ
 هدنزاس رتشیب راکفا نیا هک یتروص رد هتبلا مینک هبلغ اهیتساک رب ات دنرادیم او تکرح

 .برخم ات دنشاب

 دروم رد یبوخ ساسحا دنشاب ناملرتنک رد ناملامعا هک میسرب یدح هب ام رگا

 میهاوخ لدبم ماقتنا ناینابرق هب میوش جراخ لرتنک زا یتفو .تشاد میهاوخ نامدوخ
 اب هک تسا نیا دننام ميزاسیم ار دوخ فارطا طیحم هک یتقو .میتسه لوئسم ام .دش

 .مياهدرک یراکمه ردخم داوم ناگدننک فرصم و ناراکدب

 زرط هب ام ةمه اریز دش دیهاوخ دوخ تسود نیرتهب .دیشاب هتشاد رواب ار دوخ امش رگا

 دوخ هب هاگآدوخان زورما امش هک هچنآ .میتسه شیوخ نورد یادن ریثأت تحت یفرگش
 .دراذگیم ریثأت دیهدیم ماجنا ادرف هک هچنآ رب .دییوگیم

 کی هب دناوتیم دیآیم نآ لابند هب هک یلمع و ندرک رکف ؟دنیآیم اجک زا یفنم راکفا
 ناشن ار دوخ رهاظ رد تسا یدیدان هک هچنا ره تسرد .دشاب هتشاد تهابش تخرد

 هنافسأتم .دننکیم هیذغت ار اهنآ هک تسا ییاههشیر عون حرط اهنت ام یاههخاش .دهدیم

 ریمض دروم رد یاهدیا نیرتکچوک هکنیا نودب دنتسه ناشیاهراک ریگرد مدرم رثکا

 .دنشاب هتشاد شیوخ نهذ هاگ ًادوخان

 فشک دیناوتیم مسجت قیرط زا .تسا شناد زا رتدنمتردق لیخت :تفگ نیتشنا تربلآ

 نازیم نآ ات ام مه .دیتسه نآ تفایرد هب رداق رکفت تردق اب و دیهاوخیم هچ هک دینک

 .میتسه قالخ و هدنزاس

 قالخ درف کی هب ندش لیدبت
 ميريگبداي میناوتیم .میشاب هتشاد ار رسدرد یب یگدنز کی راظتنا میناوتن هک یمادام

 رد دوخ یناور تردق زا و ميريذپب ییاهشلاچ ناونع هب ار یگدنز تالکشم هنوگچ هک

 داي ر نآ راک کی نداد ماجنا اب طقف ام .مینک هدافتسا نآ هب طوبرم قالخ اهراک ماجنا

 مزیتونپیه شزومآ زا دوب دنهاوخن رداق هک دنراد دوجو مدرم هتسد ود طقف .ميريگیم

 :دنیوج هرهب
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 .دنتسين ندرک کرد هب رداق یشوه ظاحل زا هک یناسک ۱

 .دنیامنیم یتقایلیب ساسحا اریز دننک تفرشیپ دنهاوخیمن هک یناسک ۲

 مینک ساسحا ار نآ هنوگچ راب نیلوا یارب
 دربشیپ یارب مزیتونپیه هورگ رد هک یناسک بناج زا یتاحیضوت و فیراعت اجنیا رد

 :دنیوگیم نینج مزیتونپیه دروم رد اهنآ .تسا هدمآ .دناهدرک تکرش فلتخم فادها

 .دوشیم ساسحا لصفنم و لالز یحور زا ینورد ییاضف ,رکفت یعیبط تلاح کی»

 «.دیدرگیم هاگآ شیوخ ناوت زا امش و دنامیم یاج هب شمارآ نآ زا سپ

 .دهدیم هئارا صوصخ هب ییاضف نورد هب ار یرکف یژرنا تیاده ییاناوت مزیتونپیه»

 متساوخ نم .مدرک هدافتسا دشاب مهاوخیم هک هنوگنآ دوخ ندب مسجت یارب نآ زا نم
 و مدرک عورش ار ندرک شزرو اریز تسویپ تقیقح هب نم روصت .مشاب رتناوج و رتملاس

 «.مروخیم هچ هک مدوب بقارم

 ار یتفگش باصعا ددمت مزیتونپیه .مدوب یرایسب یناور - یحور یاهراشف تحت نم»

 ار بش رسارس میگدنز رد مه راب نیلوا یارب .تفای دوبهب مباوخ عضو و تشاد ینازرا نم رب

 راوشد میارب هشيمه هک یزیچ «مدش رادیب باوخ زا لاحرس و یژرنآ اب حبص و مدیباوخ
 (.دوب هدش

 یروط .منک کرت ار ردخمداوم مناوتب ات داد یسفن هب دامتعا تردق نم هب مزیتونپیه»

 عبنم ناونع هب اذغ زا ات درک تیاده ارم راکفا مزیتونپیه .داتفا مهاوخن نآ دای هب رگید هک

 ؛.منک هدافتسا مدوخ یعیبط عبانم زا ضوع رد و میوج یرود یدنماضر

 ینعی منایفارطا دروم رد مندش جراخ لرتنک زا رش زا ارم مزیتونیپه هب نتفر نم یارب»
 هنوگچ منادیم لاح .تسا هدرک ظفح دندناشکیم لادج و ثحب هب ارم هک یصخشم دارفا

 هروک زا تیمهایب و کچوک یاهزیچ یارب هکنیا نودب مشاب هتشاد رایتخا رد ار دوخ مشخ

 ووز

 متسناوت یم هک ییاج «مربیم رس هب ابیز ایور رد ًاعقاو راگنا هک مدرکیم ساسحا نم»

 ردقچ هک منک مسجت مناوتیم «دشاب هنوگ نادب میگدنز متساوخیم هک دوب یشور منیبب
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 «مشاب هتشاد قلعت یراکهبت هورگ چیه هب هکنیا نودب متفریم ار دوخ هار هک دشیم رتهب
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 عنأوم رب هبلغ اب تیقفوم

 دینک راکدوخ ةمانرب قبط - دینک یزیر همانرب دوخ راک یارب
 للعت هن هزیگنا

 و یگدنز نداد رده نیب دیاب امش ؟دینکیم هچ دوخ زیگناتفگش یگدنز اب امش

 دیابن .دشاب تسرد مود دروم رگا .دینک باختنا ار یکی زاب ًالماک شوغآ اب نآ نتفریذپ

 دنکیم کمک امش هب مزیتونپیه .دشاب هتشاد دوجو ناتدوخ زج امش هار رس رب یعنام

 تخس ندوب طسوتم و یلومعم هب ار ام هک ار ییاهدنب و هدرک لمع روزیلاتاک دننام نوج

 .مينک تماقتسا تالکشم اب ییورایور رد ات دنکیم کمک ام هب .دلسگیم دناهدز هرگ

 لیاسو دنراد دصق و دنراد ار رییغت تأرج هک دیآیم شیپ یناسک یارب طقف تیقفوم

 .دنهد رارق یسررب دروم ار یبایتسد دیدج

 .تیقفوم اب اریز دنساره رد تیقفوم زا هیقب .دنساره رد تسکش زا مدرم رثکا
 ناحتما ار نیا ؟دیاهدرک فقوتم ار ینکشدوخ خرج هنوگچ امش .دمآ دهاوخ تیلوئسم

 هک یقیرط هب ار ساسحا نیا امش و دش دهاوخ ساسحا تیقفوم هنوگچ دینک رکف .دینک

 .دومن دیهاوخ عورش دینکیم رکف
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 تیقفوم یارب تبثم یاهنیقلت
 یریسم رد ار مسج و رکف تکرح اهنآ رگا .تسا دوخ هب رماوا نامه دوخ هب یاهنیقلت

 .هدننک لاعف بوخ راکفا .دنوشيم بوسحم نیقلت حیحص عون .دننک تیاده تسرد

 دوخ هب رماوا اهنت هن دوخ هب یاهنیقلت .تشاد دنهاوخ لابند هب ار یدکؤم یاهتفرشیپ

 نارگید و دوخ یمالک ریغ و یمالک یاهتراقح لباقم رد هتسویپ دیاب ام الاو حطس نیدب

 .میشاب رایشوه

 تسکش ةلیسو هب لاح و هتشذگ زا ینوریب یاهنیقلت مامت میشاب هتشاد رطاخ هب

 زا شیب یگدنز رد دیلیام امش رگا.دوشیم لقتنم دوخ هب نیقلت هب هتفریذپنار نآ هک یسک

 دنوش امش دوخ ةبرجت هکنیا زا لبق ار نارگید براجت تقد هب دیاب دیشاب کسورع کی

 هک دینک یزیرهمانرب یروط ار دوخ نهذ رتویپماک کی دننام دیناوتیم امش .دینک یسررب

 ره هب .دنسرب ناترظن دروم فادها هب و هتشاداو تیلاعف هب یبولطم وحن هب ار ناتیگدنز

 .دشاب بوخ نآ یدورو ردق هب دناوتیم مه امش نهذ رتویپماک یجورخ لاح

 لوط رد دناوتیم هک ییاهیبوخ مامت ؟دینکیم دوخ نهذ دراو ار یزیچ هچ امش

 ییامنهار ار ام مزیتونپیه .دنکیم شوارت ناتزغم نورد زا .دیایب شیپ امش یارب یگدنز

 ریذپ ناکما راکفا هک میورب ییاج هب و مییایب نوریب تالیخت نیمزرس زا هک دنکیم
 .دنشاب هتشاد لابند هب ار تبثم یاهشاداپ

 تکرح تخوس هزیگنا

 نابدرن یاههلپ زا نتفر الاب و دیشکب هدش هتشون نآ یور هک یرد ندادن له رطاخ هب

 نارگید یارب ار ناتدوخ امش هک یشور هب .میراد تیقفوم و تسکش نیب یهاگ ًادوخان

 ای دیننادیم دیتسه هک هچنآ زا رتالاب ار ناتدوخ ایآ .دیهد ارف شوگ دینکیم فیصوت

 ؟رتنییاپ

 تکرح هب تسرد یریسم رد ار دوخ یرکف یاهخرچ هناهاگآ و هرابکی امش هک یتقو
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 ار هدنزاب کی دناوتیم نیقلت .دیوشیم هداد قوس ناتفادها یوس هب تعرس هب دیروآ رد

 کی دننام یساسحا نتشاد .دزاسب هدنرب کی هدنزاب زا دناوت یم تسرد نیقلت اما دنیرفايب

 یناور - یحور یاهراشف ماگنه هب ساسحا نیا .دهدیم یور هاگآان یحطس رد هدنزاب

 یور هک هچنآ .دوش تیاده یصاخ فده یوس هب امش راکفا رگا اما .دزخیم مدرم نوردب

 و فرگش ًالماک تاقوا یضعب و هنایذوم و سوسحمان یقیرط هب تاقوا یضعب دهدیم
 .دراد یگتسب امش باختنا عون.هب نبا و تسا لاق و لیقرپ

 روط هب ار دهاوش هیلک امش .درک دهاوخن برطضم ار امش ارذگ و یتقوم یاهتسکش
 .دومن دیهاوخ یورشیپ و دیجنس دیهاوخ یقطنم

 دیهدب دهعت دوخ هب

 هب .دش دیهاوخن قفوم یراک چیه رد دشاب هتشاد دوجو امش رد تسکش تینهذ رگا

 .دوجو نیا اب .دوش قفوم دهدیم حیجرت نز ای درم ره .لوا ةلهو رد هک دسریم رظن
 تسکش رگیدمه عیضت اب هاگ ًادوخان یداع دارفا رگید تاهج زا یرایسب زا .تسین نینچ

 هکنيا نودب یتح اهیلیخ هک تسا نیا یگدنز زیگنامغ دراوم زا یکی .دنیامنیم عیرست ار
 .دننکیم یرپس ار ناشیگدنز تسا لیخد ناشتیقفوم نازیم رد ناشراکفا دننادب

 لابند ار یاهمانرب امش هک دینادیم و دیجنس دیهاوخ لوقعم روط هب ار دهاوش ةیلک
 زا بانتجا یاج هب .دوش نومنهر ناتفادها یوس هب ارامش دیابیم هک درک دیهاوخ

 دمآ شوخ دهدیم قوس ناتیاهییاناوت فشک هب ار امش هک یناهتصرف مامت هب اهشلاچ

 یاجرد هدش مگ تاعطق مامت .دینک دهعتم یفده هب تبسن ار دوخ امش هک یتقو .دییوگب

 رد یراودیما اب مأوت یراظتنا و دنکیم نیمضت ار کاردا یریگمیمصت .دنريگیم رارق دوخ

 .دہای یم نایرج نهذ

 یور «دیشاب یرگید صخش قفوم رفس رفاسم هک نیا یاج هب ار امش مزیتونپیه
 یرود اهزادنا تسد زا هک دنکیم کمک امش هب و «دناشنیم ناتدوخ یگدنز ةدننأر یلدنص

 هب امش راکفا هک هاگنآ .دینامب یقاب سروک رد ات دزاسیم دنمورین ردقنآ ار امش و هتسج
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 الماک یهاگ و سوسحمان یقیرط هب یهاگ اهدادیور .هدش تیاده یصاخ فده یوس

 .دنهدیم یورامش باختنا عون هب انب فرگش

 اب دیاب ام تسا مزال ولج هب ور درف شزغل نودب تکرح زا شیپ مکحم و تباث یتماقتسا
 راب ریز هفقویب تعرس و تأرج اب و مینک هلباقم شیوخ ةتفرگوخ ناهذآ نورد تجاجل

 هب رییغت رد هدرا اب و ممصم دارفا طقف .دروآ دراو وا رب یمکحم یلیس دیاب و دنارورپب رس رد

 .دنقفوم هشيمه ندش رتهب یوس
 دنک کیرحت تفرشیپ یارب ارامش تعرس هب دناوتیم هزیگنا هک دیشاب هتشاد رطاخ هب

 ندش یطرش مادم نیرمت طقف .درادیم او مظنم نیرمت هب ار درف هک تسا یزیچ هزیگنا

 هب ار وا و هداد رییغت ار رادلکشم درف کی دناوتیم تفر لیصفت هب نآ حرش هک ددجم

 .دیآیم رب یگدنز ةدهع زا نسحا وحن هب هک دنک لیدبت یصخش

 تسا توص طبض امش نهذ

 هناتخبشوخ .ددنبیم شقن ناتزفم یایاوز رد دینکیم رکف و دیونشیم امش هچنآ ره

 یاضف نیا نیزگیاج ار یرتهب تاعالطا و درک کاپ تسین دیفم رگید هک ار یزیچ ناوتیم

 یتح ای درک مک ناوتیم ار (ایح و مرش دننام) هدنرادزاب و هدننک لتخم لماوع .دومن یلاخ
 دننام کاندرد تاساسحا .دشاب یوق یفاک ةزادنا هب هزیگنا هکنیا طرش هب ندرب نیب زا

 نیا ندودز .دنهدیم ناشن جوعم و جک و هتخادنا تخير زا ار ریوصت یلومعمریغ یاههنیآ

 .تسا قیمع مزیتونپیه قیرط زا یاهفرح یرییغت و حالصا مزلتسم یداعریغ باتزاب
 هاگ ادوخان روط هب دیشاب هتشاد تسد رد ار دوخ لرتنک ناتنهذ شزومآ اب امش یتقو

 هب ناتزغم زا هنوگچ دیریگب دای امش هک یتقو .داد دهاوخ قوس ناتفادها یوس هب ار امش

 زغم .دیهد ماجنا یندرکن رواب یاهراک دیناوتیم .دینک هدافتسا لکشم لالح کی ناونع

 امش زغم تردق اب یرتویپماک رگا .تسا رییغت یارب زیگناتفگش و فرگش یاهلیسو امش
 اب .دشیم کرویوین یتموکح نامتخاس ُهزادنا هب رتویپماک نآ ۀزادنا دیاب دشیم هتخاس
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 ار ناسنا تاروصت ؛داعلاقراخ تردق تسناوتیمن مه زاب یرتویپماک نینچ دوجو نیا

 .دشاب هتشاد

 دینک تبحص و دینک رکف هدنرب کی دننام
 رگا تسا یریسم ره رد امش نتشاداو تکرح هب رد یدودحمان تردق یاراد نیقلت

 هدروخ تسکش کی هک دیراد دصق ًانئمطم .دنشاب هتشاد ریذپ تسکش یتیهام امش راکفا

 کی دننام هک نیا زج دیرادن یاهراچ دینک تبحص و رکف هدنرب کی دننام رگا اما .دیشاب
 نیرمت لاحرد ًابترم امش روآتفگش زغم .دیوش زوریپ تامیالمانرب و دینک لمع هدنرب

 ساسارب ار شیاهراک مامت زغم .تسامش ندب یداراریغ و یدارا متسیس ود ره رب لرتنک

 دیفم تارطاخ یسک ره .دنکیم نییعت «هیلوا یاهشزومآ و هتشذگ یاهنیقلت تارطاخ

 هتشاد تقد .دیهد رارق یسررب دروم ار نآ .دراد یروآدای یارب ینیرفآل کشم نینچمه و

 .دییوگیم دوخ هب هچ ناتدوخ دروم رد هک دیشاب

 اهدادعتسا و اهتراهم ندرک هنیهپ

 یاهییاناوت ۀزیگنا دناوت یم امش نهذ هک درادن دوجو هنیمز نیا رد یتیدودحم چیه

 هب ار یرورس و یبایماک دیناوتیم امش .دزورفارب ار تیقالخ ةلعش و دناوخ ارف ار امش ةوقلاب

 دشر ار یویند یداع روما مزیتونپیه .دشاب نکمم ریغ تیقفوم هکنیا نودب دیشکب ریوصت
 .دزاسیم راومه ار عیرس یریگداپ هار و هدیشخب ینوزف ار دادعتسا ,هداد

 اي هتفریذپ لمع اجنآ رد هک ییاج .دوشیم هدید نهذ مشچ رد ادتبا یکیزیف لمع ره

 روعش ةناتسآ ریز حطس کی رد اههقرج نیا .دتفایم قافتا تعرس هب نوچ دیشاب علطم

 ار هتشذگ ثداوح یمئاد شیامن ام .دنوشیم هدز یلومعم یرایشه تلاخد نودب هاگآ

 ریثأت تحت ای توکسم شرازگ کی .میربذپیم اي هدرک در .هدروآ هنحص هب .هدرک هدهاشم

 نآ شرازگ و هدرک باختنا ار ریوصت شوه .دراذگیم رانک ار اهنآ هکنيا ای دریگیم رارق اهنآ
 .دتسرفیم هاگآ نهذ هب ار
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 نم هب مياه هتفگایآ ؟میوگیم مدوخ هب یزیچ هچ مدوخ دروم رد نم :دیسرپب دوخ زا
 ۱ ؟دنوشیم مهار دس ای دننکیم کمک

 لامتحا امش تروص نآ رد دشاب تیعقاو زا رتمک دییوگیم دوخ هب امش هک یزیچ رگا
 یملع دنیآرف هب تبسن یسک ره ًابیرقت .دیاهتفرگ هدیدان یگدنز رد ار دوخ ةوقلاب لماوع

 یرگید صخشم فده تمدخ رد هک میریگیم رارق ییاهنیقلت نارابمب تحت مادم ام

 .دینک عورش ار شیوخ زا تیامح .دشاب نامدوخ فده تمدخ رد هکنیا یاج هب تسا
 رظن رد .دیونشب ار نآ فیرظ فیاطل موس شوگاب دوشیم هئارا امش هب یاهدیا هک یتقو
 نکمم هک دینکیم رکف امش رگا .هدش حرط ارچ و هدمآ اجک زا هدیا نیا هک دیشاب هتشاد

 دوجو یرایسب نیقلت یاههار .دینک در ار نآ ًاروف .دشاب ریاغم امش قیالع نیرتهب اب تسا
 .دنراذگ ریثأت تیقفوم رب هک دنراد

 ؟دنیوگیم هچ ام دروم رد مدرم 9

 ؟میونشیم زور ره هناسر قیرط زا ار یزیچ هچ ام 9
 ؟میدشیم گرزب میتشاد هک ینقو هدش هتفگ ام هب ییاهزیج هچ 9

 دینک نایب دوخ یارب ار تاساسحا
 .دیتسین یبایماک مدآ امش رگا .تسا دقتعم سفن تزع نازیم هب هک تسا یسک بایماک

 تیقفوم نایم تارطاخ .دیناباتب شیوخ هتشذگ یاههیاس نورد هب ار یهاگ آ یاهنکفارون

 ۀزاجا تارطاخ هک دیشاب بوخ دیناوتیم یاهزادنا هب اهنت امش .دنهنیم قرف تسکش و

 هاگن اب .دیرگنب فرژ هتشذگ عیاقو هب .دنهدیم امش هب ار ناتدوخ دروم رد ندرک رکف بوخ

 هب ار لوا ماقم اهنآ هنوگچ .دیشاب قداص ءرضاح لاح رد دینک هاگن دوخ یاهفعض هب ذفان

 لکش هب هتشذگ هکنيا هب ملع اب .دیسارهن تیعقاو اب ندش ورهبور زا .دنداد صاصتخا دوخ

 .دیشاب هدوسآ .تسا ندش کاپ لباق یکیتونپیه یاهکینکت اب یاهدرتسگ

 مادم یرادیب و باوخ رد اما دینکن کرد ار بلطم نیا هظحل نیا رد امش تسا نکمم

 باجم نیرتدنمورین .دییوگیم دوخ هب دب هچ و بوخ هچ ناتدوخ دروم رد ار ییاهزیچ
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 ای وگروز ملاظکی دناوتیم ادن نیا .تسا نامدوخ ینورد ۀنارمآ یادن .میرادام هک یاهدننک

 .دشاب نابرهم یجان کی
 هب تبسن ام ینورد راکفا رثکا ؟دییوگیم هچ دوخ هب ناتدوخ دروم رد هاگ ًادوخان امش

 ییامزآدوخ .مينک دقن ار دوخ هک هتخومآ ام هب هعماج .دنتسین زیمآدیجمت نامدوخ

 زا همه .هدش هداهنانب سرادم و نیدلاو طسوت هک دنکیم لابند ار ییوگلا یلومعم صخش
 تیصخش اب بسانتم تسا نکمم هک دنک یوریپ ینیناوق زا ات دنراد راظتنا یصخش نینچ
 .دشابن یسک ره درف هب رصحنم

 رب اهنآ تروص نیا رد .دنبسچیم دوخ زا یفنم روصت کی هب مدرم زا یرایسب

 ةشيدنا کی .دننکیم رتمیخو ار عضو و هتشاذگ هحص شیوخ روصتم یاهیتیافکیب
 و میباما (هملک کی یتح) دشاب رذگ دوز ةشيدنا کی طقف تسا نکمم زاس رسدرد

 دنکیم زاغآ ار تسکش شریذپ شنکاو هک ار امش زغم یعاخن بانط هرابکی یسپاولد
 .دیامنیم کیرحت

 اهدادعتسا ندرک هنیهب

 ةزیگنا تسا رداق امش لیخت هک درادن دوجو هنیمز نیا رد ینیدودحم چیه

 .زورفارب ناتفادها ندرک نشور یارب ار یاهلعش و دناوخارف ار امش هوقلاب یاهییاناوت
 دروم رد نم .دیسرپب دوخ زا .دراذگب قرف یماکان و یبایماک نیب دناوتیم دوخ اب ندز فرح
 زغم .دینک رکف هدنزاب کی دننام امش هک یتقو ؟میوگیم مدوخ هب مراد ار یزیچ هچ مدوخ
 زا ار امش ات هدرک وگزاب ار هتشذگ یاهتسکش هب طوبرم یاهزیچ مامت امش دنمشوه
 ود ره همه دنراد دوجو یروآدای یارب مه یدنمدوس تارطاخ .دراد زاب رتشیب یورشیپ
 نایم قرف .دنراد یگدنز رد یرایسب یاهبیشن وزارف مدرم رثکا .دنراد ار تارطاخ عون نیا
 زا رتدنلب یناهگان یشرپ اب و هتشگرب بقع هب یمک هدنرب هک تسا نیا رد هدنزاب و هدنرب کی
 .درپیم لبق

 میشاب دوخ تاراظتنا زا رتگرزب ات دزاسیم رداق ار ام هک ءزغم زا یشخب اب ار ام مزیتونپیه
 هب و هدروآ رد یتاساسحا و یندرکن رواب ؛هداس یاهناتساد زا ار امش روک .دنکیم انشآ
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 ره هک تسا یرنه یکیزیف لومعمریغ یاهراک ماجنا ییاناوت .دربیم لوقعم یتیعقاو
 یحور ظاحل زا ار دوخ ناگدنرب هک ییاج ,یشزرو نیدایم رد .تسین نآ ماجنا هب رداق یسک

 هب ار قوف دروم .دنریگب یشیپ دوخ یلبق دوکر و نارگید یاهدروکر زا ات دننکیم هدامآ

 .دید ناوتیم هنیع

 دیزودب مشچ دوخ فده رب
 یطخ رد دوخ راکفا نتخاس زکرمتم هب رداق (طسوتم) یلومعم صخش کی هک اجنآ زا

 دهاوخ یگدنز رد شیاهتیقفوم زا رتشیب شیاهتسکش اذل .تسین شالت و یعس زا دحاو
 تسکش رسارس ای لیبق نیا زا ییاهناتساد رثک | ةدولاش هدننکش دوخ یاهراتفر .دوب

 نآ هارمه هب زین ناوارف دیما .دیآیم تبثم نیقلت شریذپ اب ریذپناکما رکفت .تسا
 .دیامن نک هشير ار یتسس و سأی دناوتیم

 رد دياب ینیقلت دوخ زا لصاح جیاتن هب ندیسر عیرس یارب هار نیرترثوم و نیرتهب

 رصم و هعلاطم رد تحارتسا یارب یصاخ نامز نتشاذگ رانک اب .دشاب یلوصا .نآ دروم
 دوخ هب کمک رد ندرک تداع .تسا یرورض تارییغت رب نتشاذگ ریثأت هار اهنت ندوب

 .تسا ینکشدوخ رد دوخ ندرک باجم زا رتهداس

 بوخ هب دب تاداع رییغت
 رد ءام یاهتیلاعف همه .تسا تاداع باتزاب زا یاهعومجم زا لکشتم یمدآ تیصخش

 ناتفادها هب لین روظنم هب امش .دباییم تیزکرم راک دوخ تداع یاهوگلا شوح و لوح

 نیا ایآ» دیسرپب دوخ زا مادم و دیشاب رایشوه ناتدوخ ةداتفا اج تاداع دروم رد ًالماک دیاب

 داجیا لاکشا میارب ای داد دهاوخ یرای مورب مهاوخیم هک ییاج هب ندیسر رد ارم راک

 شنکاو نایم یریگمیمصت تردق یاراد هشيمه امش دیشاب هتشاد رطاخ هب ؟دومن دهاوخ
 نییعت أر دوخ یعقاو هاوخلد دراوم .دیتسه ینوریب یاهکرحم هب تبسن یفنم و تبثم

 .دینک رظنفرص نآ ةمادا زا دوب ناتیاهزاین ریاغم یتداع هچنانچ و دینک
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 دیزاس دنمورین ار دوخ یسیطانغم ناوت

 یژرنآ .دینیبب ییالط راونا عشعشت زا یاهلاه رد ار دوخ مزیتونپیه هب نتفر زا سپ

 بذج .دیراد زاین نادب تیقفوم بسک رد هک یسک ره و زیچ ره هب ار امش نآ یسیطانغم
 رت کیدزن امش هب اهنآ .دننک کمک امش هب دنناوتیم هک دینیبیم ار یناسک امش .دیامنیم

 لوپ نیا رگا .دنراد ناترواب هک دیتسه هدومزآراک یهورگ رد روصحم امش نونکا دنوشیم

 .دیرگنب هتفاي ققحت ار نآ .دیشخب ققحت ار شیوخ یاهایور ات دیراد زاین نادب هک تسا
 .دننکیم لابند ار امش یاهییامنهار هیقب و دیراد نامیا دوخ هب امش

 هک ییاج هب ندیسر یارب یرورض و مزال یاهماگ مامت .دیرگنب دوخ هب لاح

 .دییامن لیذ دراوم ماجنا هب مزلم ار دوخ دینک مهارف .دیورب دیهاوخیم

 !یژرنا زا رپ !دیشاب نتفر قاتشم و هدش رادیب دوز حبص ۵

 .دینک یسررب قوش و روش اب زور نآ یارب ار دوخ ةشقن ۵

 .دیریگب سامت هیقب اب امش .دینکیم تفایرد ار ییاهنفلت هورگ یاضعا زا 6

 .دینکیم تکرش دوخ راک زا لیلجت یارب مسارم کی رد امش 9

 .درک دیهاوخ رکشت دناهداد ناتیرای هک یناسک زا امش 9

 ییاهلاوس دوخ یالاو روصت زا .دریگیم رارق نیسحت دروم تیقفوم هب امش یبایتسد
 .دیهد ارف شوگ دوشیم هداد امش هب هک یلمع زردنا هب و دیسرپب

 یرکف غولب هب ارم هک .ماهدومن بسک یفرگش تریصب .هبرجت زا نم دییوگب دوخ هب

 میگدنز زا هرود نیا رد مناوتب هک دروآ دهاوخ ناغمرا هب ار یرگنشور میارب و دناسر دهاوخ

 ینهذ ریوصت نیا هب مشاب هتشاد یرتشیب تریصب هب زاین هدنیآ رد هاگ ره .منک تفرشیپ

 .درک مهاوخ عوجر

 دیرادرب ار عناوم هتشذگ یسررب اب
 هدنراد زاب عناوم ندرب نايم زا یارب یهار دشاب هدرک دوخ تروص هب ینکش راک رگا

 بسانم یانافرژ رد ار هتشذگ عیاقو .دوخ یکیتونپیه زکرم هب ندش دراو اب .دراد دوجو

 هنوگچ .دیرگنب لاح یاهزور یاهیتیافکیب هب هنادنمشوه و تقادص اب .دینیبب ناشدوخ
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 هزاجا .دیسارهن تیعقاو اب ندش ورهبور زا ؟دنتفرگ لوا ماقم رد امش دوجو رد ار ییاج
 تقد اب .دزادرپب صحفت هب ناتیگدنز یاهدماشیپ نیرتدب فارطا رد هنادازآ ناتنهذ دیهدب

 ییامزآدوخ .دیزادرپب قمعت هب دشاب هدرک ذوفن امش رد زونه تسا نکمم هک یاهتشذگ هب

 مزیتونپیه هب دورو اب یسک چیه .تسا رییغت یوس هب ماگ نیلوا هشيمه دشاب قیقد رگا
 .(دنکیم رییغت دنامیمن ناسکی) .دنامیمن هتشذگ نوچمه قیمع

 دینک هطاحا هورگ کی اب ار دوخ

 ار تیقفوم شزرا امش هکنیا رد دوخ ندرک دعاقتم اب نارگید نداد رارق ریثأت تحت

 هک تسا ندوب یلاع تهج یساسحا زا یشان اهتیقفوم نیرتگرزب .دوشیم عورش .دیراد

 ییاتسدوخ اب هشیمه ساسحا نیا .دراد یگتسب ناتدوخ یریذپ تیساسح نازیم هب
 ۲ ] ریگرد

 دیرادنرب تسد دوخ یاهایور زا زگره

 جییهت نوسیدا اولآ ساموت .دنکیم یریگولج تیقفوم زا راکتشپ مدع :دیبسچب ار نآ
 ار اضف عمش دوجو نودب نآ ةلیسو هب ات دنک عارتخا ار یاهلیسو خسار یمزع اب ات دش

 ریثأت دش نآ زا سپ هک یکینورتکلا تاعارتخا مامت یور و عارتخا ار پمال وا .دزاس نشور

 یگدنز هک ییاج .یسرجوین رد ار وا هاگراک مدوب یناتسبد کدوک کی نم هک یتقو .تشاذگ

 .درک هراشا نوسیدا راک زیم کیدزن وشات باوختخت کی هب مراگزومآ .مدرک دیدزاب .دوب هدرک

 دروخیم مشچ هب باوختخت یور دوب هدش درز نامز زورم رثا رب هک کچوک تمالع کی

 .مدیدیم نآ یور رب ار دوخ تاعارتخا یایور نم هک تسا ییاج اجنیا :دوب هتشون نآ یور
 .دیشخب ققحت دوخ تاعارتخا هب هاتوک یاهترچ یط رد وا هک داد شرازگ روت یامنهار

 .(دوب هدش دراو شیوخ روک ۀلحرم هب یمزیتونیپهدوخ اب ًالامتحا وا هک تفگ ناوتیم)

 رد هدنیآ تاعارتخا ماگشیپ و هعیلط و دناسر تبث هب ار عارتخا ۱۱۰۰ ًابیرقت نوسیدا

 طسوت روتکژورپ و یرادربملیف نیبرود «نوفامارگ ,قرب پمال عارتخا .دش کینورتکلا
 تا اه تف اهتم غا ا شی
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 دیور الاب نابدرن زا

 یارب .دشخبیم ءاقترا ار قفوم دارفا نیشیپ عضو یپ رد یپ هک یلاح رد مزیتونپیه

 دنشابیم عورش یارب یفاک سفن هب دامتعا و سفن تزع دقاف هک مه یناسک قیوشت

 داد دهاوخ یرای ارامش ناتیاهتیولوا هب ددجم یشخب مظن رد مزیتونپیه .تسا دنمشزرا
 فادها یور ار دوخ یژرنا ًالبق امش و دنتسه امش تقو رب مکاح هک ییاهتیولوا ًاصوصخ

 .تشادن

 یشرپ یوکس دناوتیم مزیتونپیه .دناهتفرگ رارق تیقفوم ریسم رد هک یناسک یارب

 یکیزیف لمع هب ار دوخ زغم امش هک هاگنآ .دشاب ناشیتاذ یاهیدنمناوت یلجت یارب

 یارب بسانم یرازبا یاراد هک دیتسه یسک اهنت .دینزیم ار تیقفوم هقرج و هدرک لصتم
 هک تسامش نهذ انامه یصخش رایسب رازبا نیا و دیشابیم دوخ هتشذگ تاهابتشا ناربج

 رس رب ؛دیسرب ناتدصقم هب و هتسشن هدننار یلدنص یور .دنکیم تیاده ار امش هراومه

 .دینک هدافتسا هارگرزب زا تیقفوم هب ندیسر یارب و دینزب رود تسرد اههار راهچ

 یطخ یور رب ار دوخ راکفا هک تسین رداق (یلومعم) طسوتم صخش کی هک اجنآ زا

 هکنآ زا شیب ار شیگدنز زا یدایز یاهلاس ور نیا زا .دزاس زکرمتم شالت و یعس زا دحاو
 لامک دح هب یتاذ یریسم قیرط زا دیناوت یم امش .دوشیم هجاوم تسکش اب ددرگ قفوم .

 مدرم زا یرایسب .دیزاسب ار شیوخ یصخش هزجعم ینعی دییامن یگدنز تردق رپ و دیسرب

 اب دوخ ناگدنز اب و تسا شیوخ تسکش تابجوم ندرک مهارف لوئسم دوخ یسک ره

 زا ریغ .دننک یلاخ هناش ندوب قفوم تیلوئسم راب ریز زا هک دنراد رارصا یبیجع یزابجل

 ار دوخ بیترت نیدب و دنریذپیم ار تسکش هاگآدوخان یداع دارفا زا رگید یرایسب اهنآ

 ناشیگدنز مدرم زا یرایسب هک تسا نیا یگدنز زیگنامغ یاهناتساد زا یکی .دننکیم هابت

 .هدوب تیقفوم هب ندیسر عنام ناشرکف زرط دننادب هک نیا نودب یتح دوشیم یرپس
 هنوگج امش .دهدیم یور هاگ ًادوخان حطس کی رد هدنزاب کی نوجمه یساسحا نتشاد

 رب ار امش تیقفوم هار هب ندرک رکف عورش ؟دینکیم فقوتم ار دوخ تسکش خرچ تکرح
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 نآ هب هک درک دیهاوخ ساسحا ار یهار امش یدوز هب و دینک سح ار نآ هک درادیم نآ
 ۱ .دی دیشی دنایم

 میاهدرک بیکرت ار درد و تذل هب طوبرم یاهدنویپ ام هک دنیوگیم ام هب ناسانشناور
 ةشي دنا یسررب ابا .میبای تسد نام قیالع هب رگا هتبلا (هاگآ روعش ۀناتسآ ریز یاهنیقلت)

 میناوتیم یراک نینچ ماجنا تروص رد .مینک فقوتم ار ینکشدوخ میناوت یم تسکش

 دیوش قفوم یراک چیه رد دیناوتیمن امش .مینادرگرب تبثم هب یفنم شنکاو زا ار اهباتزاب
 :درب ذی ار تشخش ناتتهذ رگا

 ار دوخ یراک نینچ اب و دنریذپیم ار تسکش هناهاگ ان یداع نامدرم زا رگید یرایسب

 زگره مدرم زا یرایسب هک تسا نیا یگدنز یاهیدژارت زا یکی .دنناشکیم یهابت هب
 هک یتروص رد .تسا هتشاد تلاخد ناشتیقفوم نازیم رد ناشراکفا هک دیمهف دنهاوخن

 تسد ناتیاههتساوخ هب سپس .دینزب لمع هب تسد .دیشاب هتشاد یتسرد شرگن امش

 لامک .دنریگیم رارق دوخ یاج رد یگدنز لزاپ لش تاعطق تسرد شرگن اب .تفای دیهاوخ

 .دروآیم رد نایرج هب نهذ رد ار ینیبشیپ زا یلیس و هدوشگ کاردا یور هب یرد

 نتشیوخ زا کرد دربشیپ

 لامکاب ار دوخ و دینک هدافتسا دوخ زا دیدج یریوصت میسرت یارب دوخ قالخ روصت زا

 راد جوم ۀنیآ کی زا یباتزاب نوچمه ار ریوصت کاندرد تاساسحا .دیشکب ریوصت هب تلادع

 قیرط زا یحالصا مزلتسم جوعم و جک ریوصت نیا ندناشک حوضو هب .دنهدیم ناشن

 .تسا هتفاي تیوقت مسجت اب قیمع مزیتونپیه

 ار دوخ .دیشاب یرگید صخش تیقفوم رفس رفاسم هکنیا یاج هب یگدنز رد هشیمه
 یلدنص رد طقف اهنآ .دنرادن ربخ زیچ چیه زا مدرم زا یضعب .دینیبب هدننار یلدنص یور

 شیوخ رفس راد هدهع ناتدوخ .دنوریم اجک هب هک دننیبیمن زگره و دننیشنیم بقع

 رب و دینیزگ یرود اهنآ زا و دیشابن لفاغ اههاچ زا .دینک هیهت ار یگدنز ةداج ةشقن .دیوش
 هب ات دینک تکرح ولج هب هارگرزب رد و دیبایب هارراهچ رس رب ار تسرد ریسم .دیشاب ریسم

 زغم هجیتن رد .دنک ر کف هدنزاب کی نوچمه ای دوش مگ هار رد یسک رگا .دیسرب الاو فادها
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 .دهدیم رارق تفرشیپ هار رس رب ار عناوم و دریذپیم ار تسکش

 اب رت یتباقر لباق یاهنیمز رد راک یارب ییاهریسم رییغت مزلتسم تیقفوم تاقوا یهاگ

 نورد فاکش یور رب یلپ تسا مزال یریگدای هکاج ره .تسا صخش قیالع و اهدادعتسا
 .دنکیم مهآرف دوعص و یورشیپ یارب یوق یک اردا ,رکفت تردق .دوش هتخاس دیدج یاضف

 دیراد هگن قاتشم و زاب ار دوخ رکف
 امش نهذ .دیهد خساپ قایتشا اب .دنک کمک امش هب تسا نکمم هک ینیون یاههدیا هب

 رتشیب دیشاب هتشاد تسود رگا .تسا دودحمان یشیاجنگ اب گرزب توص طبض کی دننام

 و دید هعسوت دوخ نهذ راون ندرک کاپ یارب ار یمتسیس دیاب ,یفنم ات دیشاب تبثم
 رطاخ هب دینکن نینچ رگا .دییامن طلغ تاعالطا نیزگیاج یگدنز رد ار حیحص یاهریسم

 مامت یور امش نیشام ندروآ رد تکرح هب زا دناوتیم طقف هک یگدنز زا عون نآ
 .داد دیهاوخ بیرف ار دوخ .دیآ دوجو هب شیاهردنلیس

 تاهابتشا رارکت زا بانتجا یگنوگج هتشذگ زا نتفرگدای یارب دنمشزرا زیچ اهنت

 زگره هک یسک اهنت و دنتسه یگدنز براجت زا یشخب تاهابتشا .تسا ناسکی ررکم

 اهنت سأی یاههراصع ندرک زپ مارآ .دنزن شالت هب تسد زگره هک تسا یسک دنکن هابتشا

 .دنک ذوفن نامحور و رکف نورد هب ات هدیشک رس قیمع ار اهنآ هک دوشیم ورس یاهنوگ هب

 .دیشاب هتشاد یاهزات عورش دیریگب میمصت

 دیتسه شیوخ راک رگ هزجعم امش
 هنادنمت ردق و دیبای تسد دوخ بولطم لامک هب ینطاب تیاده قیرط زا دیناوت یم امش

 هابت ار دوخ تیقفوم اهیلیخ .دینک هزجعم دوخ یصخش یگدنز رد هک یروط دینک یگدنز

 دوخ یسک ره .دنتسه ناشفادها هب ندیسر هناتسآ رد هک رطاخ نیا هب طقف دننکیم

 یزابجلاب دننک نینچ هک یناسک و تسا نتشیوخ تسکش تابجوم ندرک مهارف لوئسم

 .دننز زابرس تیلوئسم شریذپ زا هک دنراد رارصا یبیجع

 هب طوبرم تاملک میسرب بولطم جیاتن هب دیاب ام رگا هک دنیوگیم ام هب ناسانشناور
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 .(هاگآ روعش ةناتسآ ریز یاهنیقلت) مینکیم ماغدا مه اب ار درد و تذل

 ار ینکشدوخ .دناهدش لیدبت عنام کی هب هک یاهنادیمون راکفا تخانش اب میناوتیم ام

 کینکت زا هدافتسا اب و هدرک کاپ ار دوخ نهذ میناوتیم مینک نینچ رگا .میرادرب نایم زا

 .میهد رییغت تبثم هب یفنم زا ار اهباتزاب ینیزگیاج
 امش دنمورین ذوفن نتفرگ مک تسد هکلب تسین مهم تالکشم ندیسر رظن هب تخس

 دیناوتیم دوخ هب هدنزاس راتفر شزومآ نداد اب امش ضوع رد .تسا مهم برخم راتفر رب

 زا یاهنوگ یارب اهنت هن مدرم .دیهد لکش و هدرک یزیربلاق اددجم ار راکدوخ یاهخساپ

 .دنوش جراخ مه میظنت تلاح زا دنناوتیم هکلب دناهدش میظنت ندرک راتفر

 عون ندیمهف یارب .دنک لابند ار دوخ زا مسجت یاپدر دناوتیم طقف یکاردا دوخ
 کدوک نآ ایآ .دینک یسررب زورید رد ار ناتیکدوک تیصخش عون دیاب ناتزورما تیصخش

 لاح لامعا و راتفر رب هک یاهتشذگ یاهورین ؟دربیم رس هب امش دوجو رد زونه ینورد

 .دیرگنب هتشذگ هب هناقداص هک یتقو .دندرگ یسررب یرکف غولب اب دیاب دنراذگ ریثأت امش

 .دنک لتخم ار ناتیگدنز هک دیهدن هزاجا و هتشاذگ رانک ار نآ دیناوتیم

 وحن هب ار ناتیگدنز ات دینک یزیرهمانرب ار دوخ نهذ رتویپماک کی دننام دیناوتیم امش

 دوخ نهذ دراو ار یزیچ هچ امش .دشاب بوخ نآ یدورو ةزادنا هب دناوتیم ناتزغم
 هب راکدوخ روط هب ناتزغم درکلمع .دیشخب ءاقترا ار دوخ رکف زرط امش هک یتقو ؟دینکیم

 راکفا زا دیاب دیآیم شیپ ناتیارب یگدنز رد هک یبوخ تاقافتا مامت .دسریم یرتالاو حطس

 .دشاب هتفاي شوارت ناتدوخ

 ناگدنزاب جیار تاداع

 ققحت هاگ چیه امش ثیقفوم هک دوشیم تباث ءادرف هب زورما راک ندنکفا اب :للعت

 .دبای یمن

 ار ییاج .دینک راک دوخ ۀمانرب اب و دینک یزیرهمانرب دوخ راک یارب :همانرب و حرط نادقف

 .دیهد رارق دوخ یاج رد ار یزیچ ره و دیراذگب زیچ ره یارب
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 یاهدارا اب درف امش رگا .دیشاب دیهدیم ماجنا هک یراک لوئسم :نارگید ندرک شنزرس
 .دشاب امش هار دس دناوت یمن یسک چیه .دینک تفرشیپ عیرس و دیشاب

 تیقفوم نابدرن - دوخ هب یاهنیقلت
 رد ار مسج و رکف تکرح اهنآ هچنانچ .دنتسه دوخ هب رماوا نامه دوخ هب یاهنیقلت

 رکف یاههدننک لاعف .دنشابیم تسرد یاهنیقلت عون زا سپ دننک عورش تسرد یریسم

 رد هچ ینیقلت ره دیشاب هتشاد رطاخ هب .دنزاسیم مهارف ار دکؤم یاهتفرشیپ تابجوم

 دیهاوخب امش رگا .دباییم لکش رییغت ینیقلت دوخ هب نآ شریذپ اب هدنیآ رد هچ و هتشذگ

 لام هکنآ زا شیپ نوریب زا ار ینیقلت ره دیاب دیشاب یزاب بش همیخ کسورع کی زا شیب
 .دیشخب ءاقترا .دوشب ناتدوخ

 تشگنا هبرض زا تیقفوم راظتنا

 و رکف دوشیم بجوم کینکت نیا .دیبوکب ییاج رب ار دوخ تشگنآ نیقلت ره رارکت اب

 متسیس هب مه رکف هبرض ندروآ دراو اب نامزمه هک یلاح رد دنوش گنهامه مه اب مسج

 مه نآ لحم دوش نیرمت دناوتیم یرثوم وحن هب مارآ نیقلت .دوشیم دراو راکدوخ روتوم

 .مینکیم هچ ام هک دنادیمن مه سک چیه تسین مهم

 تسا نکمم دیدید شزیم یور ار یاهتسجرب و مهم درف تشگنا هبرض امش رگا

 تردق دوخ نهذ هب قفوم نیقلت راب ره اب .دیسر دیهاوخ تیقفوم هب رتدوز دینک نیقلت

 زاین تقو رد هک دیزومآیم دوخ نهذ هب و دینکیم عمج ار هدننک لاعف یورین نیا

 شش ًالثم دنکیم نییعت فده کی هب ندیسر یارب ار یخیرات نم ۀدنیآ ملیف ناونع

 رییغت ار درف هب رصحنم شور نیا خیرات راب ره دیناوتیم امش .لاس هد ای لاس کی .هام

 .دینک روصت ار شاداپ مسارم کی .دیرگنب ناتبولطم یاهتفرشیپ زا دنسرخ ار دوخ .دیهد

 ار امش رب و رود باذج و شوه اب یدارفا .دیتسه شیوخ تیقفوم بسک هب رختفم امش
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 رد ار دوخ سپس .دنهدیم ناشن امش هب ٽبسن ۳ دوخ مارتحاو نیسحت اهنآ .دناهتفرگ

 ناتسد رد لوپ .دبنک یقلت هدش تخادرپ ار دوخ یاهکچ .دینک ضرف للجم ةناخ کی

 هک دینیبب روطنامه ار زیچ همه .تسا یلاع امش یدنواشیوخ طباور .تسا ناوارف امش

 .دیدنویپب تیعقآو هب ات دینک مسجت :دیشاب هتشاد رطاخ هب هشيمه .دیراد ار شیوزرآ

 دینک تبحص و دیشیدنیب تردق اب
 بدن یکم ھام اک یا سا ایم رھ ری کر تک شا افکت

 و دشیدنیب هدنرب کی ناونع هب رگا اما .دروخ دیهاوخ تسکش ًانئمطم دنشاب هتشاد

 قئاف تالکشم رب و دینک لمع هدنرب کی نوچمه هک دیرادن نیا زج یاهراچ دینک تبحص

 یداراریغ و یدارا متسیس عون ود ره لرتنک لاح رد هتسویپ امش زیگناتفگش زغم .دیئآ
 نییعت هتشذگ یاهنیقلت تارطاخ و اههتفای ساسارب ار شلامعا مامت زغم .تسامش ندب

 طوبرم یاههلاچ مامت ناتدنمشوه زغم دینک ر کف هدنزاب کی دننام امش هک یتقو .دنکیم
 مه یدایز دیفم تارطاخ .دراد زاب تکرح زا ار امش ات هدرک رهاظ ار هتشذگ یاهتسکش هب

 هچ و بوخ هچ دنراد ار هرطاخ عون ود ره مه دیهاوخب رگا هتبلا .دنراد دوجو یروآدای یارب

 .دیشاب دوخ یاهخساپ بقارم و هدرک یسررب ار اهنآ .دب

 رکف روک .تسا بولطم یطیارش یور رب زکرمت زا هدیسر تابثآ هب یشور روک مزیتونپیه

 هتشاد ار تفرشیپ راظتنا دنکیم رکف شدوخ دروم رد صخش هک یتقو ات دنکیم دازآ ار

 یشور رکفت و تاساسحا زا یرتعیسو حوطس هب ندیسر یارب قایتشا ییاناوت .دشاب
 .دزاسیم زیامتم هرایس نیا یور رب یگدنز رگید لاکشا مامت زا ار ناسنا هک تسا یداینب

 نیقلت

 نیا ردات درک دهاوخ ییامنهار ارم و درک مهاوخ بسک فرگش یشنیب هبرجت نیا زا نم

 زا شیب یتاعالطا .منیزگیم رب ار دعب نیا هب نتفر راب ره .منک تفرشیپ یگدنز زا هلحرم

 .درک مهاوخ بسک شیوخ هب کمک یارب شیپ

 حالصا و هعلاطم دیاب هک ار یتارطاخ حوضو و تیفافش ندرک ردک ةزاجا ینوریب راکفا هب



 ۱۴۳۹ 8 هتفرشیپ مزیتونپیه

 هریت یاهرجنپ تشپ زا .دیراد ییوگ دینک یسررب هنافصنم ار دوخ ةتشذگ .دیهدن ار دییامن

 هب دوخ ۀتشذگ هب .دیوشیم هریخ نآ هب ناتدوخ تحار و مرگ ۀناخ رد هدوسآ یلایخ اب رات و

 خیار سنا هو گی مک اا هود دیشب هی ی دک لاک لف کی عمار اوت

 .دنشابیم ناتینونک یاهزاین اب طابترا رد ناتنیرید
 .دیشاب هتشاد یساسحا یدروخرب هکنیا یاج هب شیوخ هتشذگ یسررب اب نونکا امش

 :هدمآ دوخ لیلحت داجیا رد نومنهر دنچ لیذ رد .دیزادرپیم نآ هب تیارد و قطنم اب

 .دینیبب تلاح نیرتدب رد آر دوخ -

 .دیروایب رطاخ هب ار هثداح تایئزج -
 ؟دیدوب اجک امش-

 ؟دوب امش اب یسک هچ -

 ؟دش لدب و در یدونش و تفگ ەچ -

 ؟دمآ شیپ امش یصوصخ عوضوم یارب یقافتا هچ -

 مارآ زین یفطاع ظاحل زا و رکفنشور و فطعنم .دینک قمعت نارگید یاههزیگنا یور

 یروط دوب دیهاوخ رداق دیدرک رارق رب طابترا شیوخ نورد اب امش هک یتقو .دیشاب
 نیا .دیزادرپب دوخ ۀتشذگ یسررب هب هنانیبعقاو دیناوتب هک دیئادزب ار یفطاع یاههبورک اخ

 اب .دشاب هتشاد دربراک دناوتیم یتیصخش یانغ زا یاج ره رد و تسا هداس رایسب لومرف

 میمصت تفرشیپ یارب ناوتیم نآ هب طوبرم تالکشم ندرب نیب زا و هتشذگ یسررب

 :تفرگ

 کی لوح ندیخرچ دنوریم مدرم رثکا هک ی هار .دراد دوجو نتفر یارب هار ود هشيمه
 هب رصحنم و هداعلاقراخ ۀخسن هک تسامش فده هب یمیقتسم طخ یرگید .تسا روحم

 .تسا تیقفوم هب ندیسر رد ناتدوخ هرف

 تابجوم زغم هدنشاب سرتسا زا ولمم ییایماک اب طابترا رد هنشذگ تارطاخ هک یتقو

 رانک ینارگن و شنت ,دنوش کاپ تاروصت نیا هک یتقو لاح رههب .دروآیم مهارف ار ینارگن

 زا یشقن امش ور نیا زا دوشیم نهذ ندش کاپ بجوم یمیدق تاروصت ندودز .دنوریم
 ناکما هتشذگ هب یدودحم هاگن .تشاگن دیهاوخ نهذ رد ار دیدج و دنمدوس تاروصت
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 .دیامنیم ریذپ ناکما ار ولج هب دودحمان یاهماگ نتشادرب

 دیزاس دیقم ار دوخ

 نشور ار دوخ ییاغ فده و ینآ فده .دیوشن نازیوآ یلد ود و دیدرت هاگترپ ةبل رب
 یلغش یاقترا ای شاداپ کی تفایرد تسا نکمم امش ینآ فده لاثم ناونع هب .دینک
 .تسامش دوخ یاهراک رب مک اح امش تدم زارد فده .دشاب

 ۀجیتن رد صخش کی تیقفوم ,تسا شناد زا رتدنمورین لیخت هک هدش تباث نوچ

 لیخت .دوشیم فیعضت ای تیوقت .دنیبیم نآ ماجنا هب رداق لایخ رد ار دوخ وا هک هچنآ
 هب یگدنز یعقاو یاهتیعقوم رد هک تسا ینهذ ریواصت راضحا یارب ایور زا هدافتسا رنه

 هک دهنیم انب ار ینثمطم تاراظتنا ,هتفرشیپ لایخ کی .دنکیم لمع امنهار کی ناونع

 .دنکیم لدبم یعقاو تیقفوم هب ار نتساوخ ًابیرقت و دنکیم ضوع ًالماک ار عضو

 رد طقف کاردا دوجو نیا اب دشخبیم تعرس ار یزومآزاب دنور .تفرشیپ زا نهذ کاردا
 ییاهنت زا سرت و عوقولابیرق یاهتسکش رکف دناوتیم امش لیخت فوق .تسا لیخت ةوق

 رثکا .دینک یفنم یاهایور نیزگیاج ار قفوم یاهشرگن دیناوتیم امش .دنک کاپ زین ار

 هب ندیسر یارب یتاذ یتیفرظ یاراد یسک ره دوجو نیا اب دنزیرگیم عوضوم نیا زا مدرم

 یراپ ار ام لیسناتپ نیا فشک رد مزیتونپیه .تسا یدرف لیسناتپ کی قبط رب شفادها

 .دیادزب ار اهنآ هک دراد رارصا و هتخانش ار هتشذگ هنادیمون راکفا مزیتونپیه .دناسریم

 ًاعقاو رگا هتبلا .دینک یروآدای ار اهنآ دیناوتیم هک دنراد دوجو مه یدنمدوس تارطاخ

 هدرک لرتنک ار دوخ یاهخساپ .دب مه دنتسه بوخ تارطاخ یاراد مه همه .دیشاب لیام

 یزیچ هچ هک دینک لرتنک سپس .دیوش دوخ کیتونیپه زکرم دراو .دییامن هجوت اهنادب و
 .دشاب هدوب امش ۀدنرادزاب لماع دیاش هک دیاهتفگ دوخ هب ار

 زا یشان ود ره تسکش و تیقفوم .ناتدوخ زج دنک قفوم ار امش دناوتیمن سک چیه
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 یارب بسانم یرازبا یاراد هک دیتسه یسک اهنت امش .دنتسه یلبق یاهیزیرهمانرب

 ناتتیاده هتسویپ هک تسامش رکف یصخش رایسب رازبا نیا و .دیاهتشذگ تاهابتشا حالصا

 ینادردق دوجو نیا اب .میشاب هدنمرش ییاتسدوخ زا ات دناهداد دای ام هب شیب و مک .دنکیم

 دنمشزرا و تبثم یرادنپ دوخ کی نتخاس نیاربانب دنک یوق ار هزیگنا دناوتیم دوخ زا

 .تسا یرورض .تیقفوم یارب

 تیقفوم دنور هب ندیشخب تعرس یارب یاهیصوت
 هرابکی هب دینزیم مدق هنالس هنالس دبراد هک یلاح رد ابپز زور کی رد ...دینک مسجت

 دینیشنیم و هدش امنیس دراو .دینیبیم امنیس هدرپ یور رب دوخ مان اب ار یگداوناخ یملیف

 .دیاهدننک دیلوت و نادرگراک .ملیف ةراتس ,هدننیبب امش .دینکیم هاگن امنیس ۀدرپ هب و

 ًالثم دینک نییعت فده کی هب ندیسر یارب ار یخیرات .دشابیم «نم فادها» ملیف ناونع

 ار خیرات دیناوتیم درف هب رصحنم هویش نیا نیرمت راب رهاب .لاس هد اي لاسکی .هام شش

 نیسحت ار امش مدرم .دیربیم تذل ناتهاوخلد تفرشیپ زا هک دیرگنب ار دوخ .دیهد رییغت
 ثداح تبثم نیقلت لوبق اب رکفت یریذپ ناکما .تسا رایسب ناتتسد رد لوپ .دننکیم

 .درب نایم زا ار یدیمون و سای ناوتیم رفاو دیما نتشاد اب ددرگیم

 دینزب ار تیقفوم دیلک

 و اهشور اب ار دوخ دیهاوخیم ایآ :دینک باختنا ار یکی دروم ود نايم دیاب امش

 اریذپزاب شوغآ اب ار یگدنز هک دیاهدامآ ای دینک باجم هدش خوسنم و یضاران یاهشنک او

 دینادب دیاب .درادن دوجو ناتهار رس رب ناتدوخ زج یعنام دینیزگرب ار مود دروم رگا .دیشاب

 و تسا هارمه یکیزیف یلمع .مالک و رکف ره اب .دینکیم تبحص و دیشيدنآیم هک راب ره

 .دراذگیم امش ندب رب ار نکمم ریثأت

 یاقترا ای لزنت یارب دیناوتیم امش .دراد هیوسود و دودحمان یتردق نیقلت
 هتشاد ریذپ تسکش یتیهام امش راکفا هکنانچ .دینک هدافتسا نآ زا ناتیقفوم یاهتصرف

 تبحص و دینک رکف هدنرب کی دننام رگا اما .دیوریم شیپ تسکش هب ور امش .دنشاب
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 .دیدرگ زوریپ تامیالمانرب و دینک لمع هدنرب کی دننام هک دیرادن نیا زج یاهراچ دییامن

 مامت زغم .تسا ناتندب یداراریغ و یدارآ یاهمتسیس لرتنک لاح رد هتسویپ امش زغم
 تارطاخ دیهاوخب ًاعقاو رگا .دنکیم نییعت هتشذگ تارطاخ و اههتفای ساسا رب ار شلامعا

 مه و دراد بوخ تارطاخ مه یسک ره .دنراد دوجو یروآ دای یارب مه یدنمدوس و بوخ

 دوخ هب دوخ دروم رد ناتدوخ هچنآ هب .دینک هجوت اهنادب و لرتنکار دوخ یاهشنک او «دب

 هک یدیدج یاههدیا دروم رد قایتشا اب و دیراد هگن قاتشم و زاب ار دوخ رکف هشیمه

 یتیفرظ اب توص طبض کی دننام امش نهذ .دیشاب واکجنک دشاب امش عفن هب تسا نکمم
 ةدننک کاپ متسیس دیاب یفنم ات دیشاب تبثم دیراد تسود رتشیب امش رگا .تسا دودحمان

 .دیهد شرتسگ

 دشاب قفوم یراک رد دناوتیم یسک ره
 رب شیاهاپ ةلیسو هب یشاقن اب دوب هتفرگدای هک متشاد یدنمرنه اب یبلاج ةبحاصم نم

 ییابیز ریواصت اب یو .دوب روآ بجعت یاهنادنمرنه زرط هب هجیتن .دوش هریچ شیزغم جلف
 و یشاقن مرگرس نانچ وا .تشاد ینازرا رفن نارازه هب ار ینامداش و طاشن یعیبط رظانم زا

 ساسحا هب ندرک رکف یارب یتقو هک تسا دوخ یرنه یاهراک شورف هب نداد ناماسورس
 اب ار ناشیداش هک تسا یناسک مامت یارب یقشمرس و ماهلا وا .درادن ار دوخ هب تبسن فسأت

 هک دنشاب هدرک هدارا رگا دنوش اناوت دنناوتیم هک تسا یناناوتان یارب ییوگلا وا .دنمیهس وا

 رب دنناوتیم نالولعم هک دنکیم تباث شیاهدرواتسد اب یو .دنزاسب ار شیوخ زراب تافص

 هب ریذپتسکش و هنادیمون یاهشور نداد رییغت قیرط زا و دنیآ قئاف تالکشم
 .دنشخب ءاقترا ار یگدنز دنناوتیم دوشیم یبایماک بجوم هک ییاهتیلاعف
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 ینامسج و یناحور هعسوت

 هتشذگ یگدنز رب فسأت

 دیشاب دوخ کشزپ نیرتهب دیناوت یم امش

 وجتسج نامز نونک ا ؟میوریم اجک هب یفنم یاهیزیرهمانرب زا یهوبنآ حالصا زا سپ

 دننام رتالاو یاهشزرا یلجت نامز .تسا یگدنز لزاپ یاهخساپ هب رت فرژ یموهفم یارب

 .تفای تسد ناوتیم یقرتم یناحور شنیب نیا هب .تسا قشع و یکین «ییابیز .تقیقح

 .میتسه قمعت ۀدامآ و میوش (یژرنا عطاس زکرم) روک دراو هک میرداق ام

 یرای یگدنز یانغا تهج یباینورد ناوت ندرک هیذغت هب یناحور تردق نیا

 یالاو ماقم نیا هب دناوتیمن رگا مزیتونیپه دوخ اي مزیتونپیه ةدننک تکرش ره .دناسریم

 قرط هب ات دزاس رداق ار درف دناوتیم مزیتونپیه زا یحطس ره اما .دبای تسد یناحور

 اب دننکیم مادقا (ریذپ لمحت) کبس نیعجارم ناونع هب هک یناسک .دنک تفرشیپ یرایسب

 .دنبايیم تسد (روک) ناشیناحور حطس هب ًاعقاو هتسویپ و موادم نیرمت

 .یناحور ةراو باوخ اذل تسا شخبهجیتن زکرمت ساسارب مزیتونپیه هک اجنآ زا
 ییاضف دراو امش .دندرگ یراج یتیدودحم چیه نودب ات دزاسیم زاجم ار تاساسحا
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 ار زیمآرارساو هنافراع ساسحا نیا .دوش یراذگ مان '«سوفرومآ» دناوت یم طقف هک دیوشیم

 ۀمجرت اجنیا رد .دیهد صیخشت .دیتسه ناکم و نامز زا رتارف هک یتقو دیناوتیم امش

 . .دنکیم نایب ار لوخد نذا ناوت هک هدمآ "وزتاول یاههدورس زا یکی ینیچ رعش کی

 تسا هتفهن دولآ لگ بآ رد یگدنز زار

 ؟مبایرد ار زار نیا مناوتیم هنوگچ

 .دنامیم دکار یتکرح یب زا با
 ؟مشاب دکار مناوتیم هنوگچ نم سپ

 نارابیوج ندش یراج اب

 ؟دهد ماجنا دناوتیم یراک هچ صخش یناحور هراو باوخ رد
 براجت زا ربخ .دناهدش داتسا نت دبلاک زا جراخ ةراو باوخ رد هک ینوگانوگ دارفا

 یناور یشرگن ,دنشخب تدش ار ءاقلا تلاح دنناوتیم هک دنیوگیم ًالثم دنهدیم یرگید

 تفاسم نتفرگرظن رد نودب رگید یصخش و دوخ رکف نیب کیتاپهلت طابترا .دنیامن بسک

 نارامیب یارب ار شمارآ زا یرون دناوتیم هک دیوگیم راتسرپ کی .دیامن داجیا ییایفارغج

 ةدنيآ یوگشیپ نم :تفگیم یرگید صخش .دروآ رد ششخرد هب شراضتحا لاح رد

 .مدش یرتالاو یهاگآ یارب یناحور یربهار و ممسج رگنامرد ,شیوخ
 .دیهد طسب ار دوخ شنیب و تیساسح ؛تیقالخ .دوخرب یرگنلت اب دیناوتیم امش

 دعاقتم ار اهنآ .ناشیاهتیساسح .دنهاگآ و دنمهرهب اهنآ زا عقاو هب رگید قالخ دارفا ریاس

 .دراد زین یرتشیب ماود و دراد تیمها یدام شزرا زا شیب یونعم شزرا هک دزاسیم

 نیرتدنمشزرا هک دناهتشگ فقاو رمآ نیا رب ناهج ناربهر و نادنمشناد زا یرایسب
 نیوکت نهذ رد ناهن یاهفاکش زا هناهاگآ شالت نودب اهنآ عیدب هنارکتبم یاهمیمصت

 ساملا هعطق کی دننام تسا نکمم اههدیا زا مخ و چیپ رپ تارهاوج نیا .دناهتفای

 و قیقد و هدش حالصا نایلرب هب ندش لیدبت یارب دیاب هک دنشاب فاصان و هدشن تخادرپ

  2. Loa Tzuصخشم اب تبا لکش دقاف ۸۳۵۲۵۳۵۵5 .1



 ۱۵۵ ت هتفرشیپ مزیتونپیه

 .داد لقیص و تساریپ ار نآ فیرظ

 زاغآ رد دریذپیم تروص قیقد رایسب و حیحص رارقتسا زا لبق هک یهاگ آدوخان ماهلا

 یاهشهج هک میتسه یشوه یاراد ام زا کی ره ییوگ .تسا ناسنا تفرشیپ لوئسم

 هک یدرف هب رصحنم یصخش تایصوصخ .دنازیگنایم رب الاو یلامک یارب ار یروآتریح
 یئرا یاهتبهوم و اهدادعتسا بیکرت زا قتشم اساسا میهدیم ناشن دوخ زا ام زا کی ره

 .میتسه ام زا کی ره هک یتیعقاو یارب تابساحم نیا .دشابیم نامیدرف یگدنز براجت اب

 نیا دوجو رطاخ هب .تسا ریظنیب و هقباسیب و رارکت لباق ریغ ,صخش کی ناونع هب

 همه یارب هک دریذپیم تروص یدرف تیفیک و عون یور یناحور مزیتونپیه .لماع
 .تسا یشرافس

 دنراذگب یاج هب ندب یور ار یمئالع دنناوتیم فطاوع و تاساسحا

 قرع ای هدش هتخورفارب ناشتروص ایح و مرش لیلد هب ای تلاجخ ماگنه هب اهیضعب

 یمئالع زورب بجوم دناوتیم یبهذم فطاوع .دنزیم ریهک ناشندب مه یضعب .دننکیم

 یسیع ترضح یاهمخز مئالع هک دوب نیا رب داقتعا .دوش بیلص رب یسیع یاهمخز دننام
 نیا هک یصاخشا هب پاپ ةسدقم راختفا یاطعا هب و دشیم ءاقلا یاهداعلاقراخ روط هب

 یاج نایم اسیلک .دنتسین ربتعم رگید یدراوم نینچ .دشیم متخ .دنتشاد ار مئالع
 دناهدمآ دیدپ یناحور تالاح اب هک ییاهمخز و دناهدش داجیا مسجت اب ًافرص هک ییاهمخز

 .دراذگیم قرف

 هدع نآ .دننکیمن در نايم نیا رد ار رکف تردق ندوب لیخد ناکمآ تایهلا ملع ناملاع

 کمک ینت ناور یاهیرامیب هجلاعم هب ات میاهدرک راک هنابآم سدقم یاههویش هب هک ام زا
 هاگ ره هک ميناديم ام .تسا طابترا رد زغم اب یکیزیف یاهشنک او هک مينادیُم .مینک

 .دوشیم لیدبت هدش یطرش باتزاب کی هب دوش رارکت اهراب و اهراب ینیقلت

 تازجعم زا یرایسب فعاضم ناوت نیا و دوشیم ربارب ود تقادص اب نیقلت تردق

 ناگدننک تکرش هک یتقو یتیئاه رد لاثم ناونع هب .دهدیم حیضوت ار ینید و یکیزیفأتم

 و شتآ یور دنتسه رداق دنربیم رس هب هراو باوخ تلاح کی رد ودوو یوداج مسارم
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 .دنک یزیرنوخ اپ هتشادرب یشارخ ناشتسوپ هکنیا نودب دنورب هار هشیش

 تسام ةمه نورد رد تردق نیا

 ناس هب یویند یگدنز .دننکیم یونعم یاهشزرا فقو ار دوخ یگدنز هک ناسآ یارب

 ناوارف جنر و درد لمحت اب موت و راوشد تسا نکمم یگدنز .تسا راظتنا قاتا یدورو برد
 .دش میهاوخ اهر ینیمز تالکشم زا «رتهب یناکم هب ییاجهباج اب اهنت امآ دشاب

 و تایدام هک دندقتعم و هتشاذگ تسد هنایارگ عقاو رظن هطقن یور رب اهتسیلائر

 ار یماکداش و رتشیب یتمالس و دنشاب هتشاد دوجو وسمه و گنهامه دنناوتیم تایونعم

 یسح کاردا ینعی دوخ مشش سح زا هک میتسه رداق ام .دنروآ ناغمرا هب یسک ره یارب

 هب اما .تسا یعیبط و یتاذ یتردق و ام شوه زا یاهرتسگ مشش سح .مینک هدافتسا هرترب
 .ددرگیم دازآ مدرم رثک | رد تردن

 رکف ةتخانشان ةبنج زا یشان ینارحب یاهراشف زا روبع یارب روک قیمع مزیتونپیه

 عضاوت ؛نآ بقاعتم و «دباییم ءاقترا روک قیمع کیتونپیه رد تیونعم .تسا یرورض

 امش .دوشیم هدروآ ناغمرا هب تاماهبا یارب تیفافش و فعض یارب ناوت «یگدنز یارب

 دوخ اب و دیور شیپ روآ طاشن یریسم رد و هدرک رادیب ار شیوخ ییاتسیا دیناوتیم

 .دیوش هجاوم ناتیونعم و یناحور

 لباق یحور یاههبرض و یراتفردب و تنوشخ دننام یکدوک نارود یفنم تاریثأت مامت

 دهاوخ رادیب امش لد رد ار تقفش و یدردمه ساسحا رما نیا .دنتسه ندش کاپ و مهف

 ات دنکیم تیاده ار امش نینچمه .دیشخبب ار دننکیم هچ دننادیمن هک ار یناسک ات درک

 و دجو اب مأوت تابث اب یگدنز کی و دینک بذج دوخ هب ابرنهآ نوچمه ار اهیبوخ مامت
 :تسا هدمآ لیذ رد یساسا و رصتخم ةیصوت دنچ .دیشاب هتشاد یناحور یرورس

 .درک مهاوخن طوقس ًاددجم زگره و هتفای دوعص منکیم ساسحا ۵
 .دباي مایتلا میکدوک نارود یاهمخز و دنشاب شمارآ رد منیدلاو مهاوخیم 6

 .مراد لوبق ار دوخ ًالماک و مشمارآ و حلص رد و درسنوخ «ملاس نم ۵
 .مربب تذل یگدنز ةظحل ره زا دیاب مراد زیچ همه نم 6
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 .متسه رتملاس و رتنامداش قیرط ره هب و زور ره نم 9

 قلخ ار دوخ یروتسد یاههژاو و تارابع دوخ یدرف یاهزاین ساسارب دیناوتیم امش

 دینک رکف امش رگا نوچ دنوش نایب لاح نامز رد تارابع مامت هک دیشاب هتشاد هجوت .دینک
 تارییغت هب ندیشخب تعرس هب لاح نامز رد ترابع نایب .هدش ثداح ًالبق یتفرشیپ هک

 .دنکیم کمک تبثم

 دوشیم هداز نامگو سدح هک یباج

 هب) هاگ ًادوخان ریمض یاهفاکش نیرتقیمع زا یشنیب یناهگان روهظ اب نامگو سدح

 و ماگنهبان تاظحل رد یقافتا نینچ یتقو .دیآیم دوجو هب (عوقو زا شیپ سح کی یعون

 یاراد نامگ و سدح .مییامن شهوکن ای و مینک شومارف اب ار نآ میناوتیم دتفیب عقوم دب

 رظن هب زونه هکنيا مه و هدش قلخ یتاذ و ینورد روط هب مه هک تسا هنوگامعم یتیفیک
 ینیبشیپ نیا .هدش ءاطعا اههتخانشان بناج زا هک تسا یتبهوم و هیده هک دسریم

 زا ندش ادج و ییانتعا یب ةناگود ساسحا هک یسک یارب و هداد شرتسگ ار رکف یاهزرم

 و یعقاو مه نامگو سدح .دراد لرتنک تحت ًالماک ار نآ لاح نیع رد .دنکیم کرد ار رکف

 تراسج نیا و تسا تراسج و تأرج مزاتسم نامگ و سدح زا یوریپ .تسا زومرم مه

 نآ یارب دیاب دشاب هتشاد ار ششزرا رگا ندرک کسیر .تسا ندرک کسیر یارب یلماع

 .داد ماجنا ار راک نیرت هنالقاع دیاب یطیارش نینچ رد .تفرگ میمصت

 ره راکفا اب اهنآ اریز مينکیم در ار نامگ و سدح ًالومعم ام رادیب روعش تلاح کی رد

 یتاساسحا ام ةمه .دنوشیم مگ هاک رابنا رد ینزوس دننام و دنوشیم هتخیمآ مه رد هزور

 رانک زا رابجا هب ام رثکا دوجو نیا اب .میاهدرک هبرجت ار یراک ندادن ای نداد ماجنا رد یوق

 .میرادن ار قافتا نیا ییارچ لباقم رد یتابثا لباق حیضوت اریز میرذگیم اهنآ

 هب ار نآ تیمها تسا نکمم دشاب امش سدح اب ریاغم و دهد یور یقافتا رگا ًادعب

 یقلت یسناش ای یقافتا ار دوخ تایسدح مدرم رثکا .دیهدن صیخشت و هدرواین رطاخ

 رد .دنکیم قرف عوضوم .دیوش زکرمتم یداینب مزیتونپیه رد امش هک یتقو .دننکیم
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 هدش هتشاذگ رانک تینامسج دیوش زکرمتم شیوخ رکف یرگنورد رد امش هک یتقو .تسا

 شیوخ ةناریگ هدرخ تواضف زا امش رگا.دوشیم لدبم یتاقیقحت یرفس هب یرکف ره و
 اگ ًادوخان ریمض ةدنریگ زکرم رد .میالم و دولآ هم یبادرگ نایم رد ار دوخ دیشکب تسد

 دوخ اب دیناوتیم مارآ ًالماک یاضف نیا رد .دوشیم فقوتم نامز اجنیا رد .تفای دیهاوخ
 .دییامن رارقرب طابترا شیوخ یونعم

 یگدنز تابثا یارب ینامز «دیهد همتاخ هشيدنا و رکف نودب یگدنز هب هک تسا نآ نامز

 نآ نامز هکلب .دریگیم جوا حور اهنت هن .تسام یالاو حور یاقترا و میرکت و مارتحا اب مأوت

 هرابکی هب امش هک یتقو .دریذپ تروص زیگنادوخ روط هب شخبافش نامرد هک هدیسر ارف

 و بیعیب و یبوخ مسجت ۀلیسو هب یرامیب و درد زا ییاهر یورین .دیبای زکرمت ًادیدش

 تیاده یرامیب ای لالتخا یوس هب نهذ ای ندب زا تمسق نآ رد صخش ندوب صقن
 .ددرگیم

 ؟میناسرب تابثا هب ار یسحارف کاردا میناوت یم ایآ
 ESP ةدیدپ اب هک مينادیم ًاعطق ام .دنراد دوجو هنیمز نیا رد یاهیروئت اما .هن زونه

 هک یلاح رد ددرگیم عیرست دنیارف نیا یط سفن هب دامتعا و تقادص (یسحارف کاردا)

 ۀنیمز زا ار یژرنا زغم هک تسا نیا یروئت کی .دننکیم لمع فلاخم روط هب دیدرت و سرت

 هک دیوگیم ام هب یملع یاهثحب .دیامنیم عطاس شاعترا لکش هب سیطانغمورتکلا

 تبث "فارگولافسناورتکلا کی یور و درک یریگهزادنا ناوتیم ار زغم ةتسيرتکلا نازیم
 .دومن

 .دشاب هتشاد دوجو هدنیآ رد یسحارف کاردا تبث یارب یملع هویش کی یزور دیاش

 یکیزیفاتم ةصرع رد هدننک تکرش ناسانشناور ییامهدرگ زا نم هک دنراد دوجو یراکفا

 رما نیا .دنیآیم رد شاعترا هب اضف رد ینویزیولت و ییویدار جاوما هک مينادیم ام .ماهدینش

1, Extra Sensory Perception 2. Electroence 6۳۵/۵9۲۵۵۳ یزغم راون هاگتسد 
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 .دنکیم لمع ویدار کی دننام هباشم یقیرط هب شنهذ لامعا هک یسک یارب تسا نکمم

 هرامش تسا رظندم یصوصخب هاگتسیا اي صخش هک یتقو نفلت زا هدافتسا ای ویدار رد

 قیرط زا تاقافتا نیا مامت .دسرب هدنریگ هب ات دوشیم میظنت هدنتسرف و دوشیم هتفرگ

 تاماعص امن اد دوو ام فارغا رد هک تیناوه رد یراهتاشامتر ای چوم لوط افت

 .دناهدش هتفریذپ .دنشابیم تکرح رد مادم هک یگدنز زا یرورض یشخب ناونع هب نوزوم

 ندش رادیدپ بجوم و دوشیم طولخم نآ فارطا یاوه .دنکیم تکرح نیمز هک یتقو
 .ددرگیم تارذ یسیطانغم بذج رد راگدنام یتارییغت

 زا ینآ سح کی دننکیم تاقالم ار رگیدمه مدرم یتقو هک دیاهدرک هجوت لاح هب ات ایآ

 جاوما رگیدمه یارب هتسویپ ام .دراد دوجو هاگآ روعش ةناتسآ ریز حطس کی رد در ای لوبق

 ات تخم قرط رام ن اوو ن اراک راد ی اس را نکل
 لحاس رب ار دوخ جاوما مطالتم یایرد هک یتقو .تسا تعیبط زا یشخب نیا .دنهد رییغت

 .دنباییم رییغت هنوگ نامه هب زین تاروصت مامت .دهدیم رییغت ار اهنش لکش .دبوکیم

 رهظ هب هک دنیازیم ار یحبص تاشاعترا .دننيبیم ار اهنآ ام رظنم زا مه ام نامشچ

 .یکیرات دعب و بورغ سپس .دیارگیم

 ار دوخ یدارفنا خساپ یفلع هتوب ره «یتخرد ره .دوشیم رارکت نایاپیب هخرچ نیا

 و دنوشیم مخ تخرد یاههخاش .دروآیم رد ناسون هب ار ناتخرد .میسن شزو .تساراد

 فرط زا ندش هتفریذپ هیاپ دناوتیم عوضوم نیا .دباییم ار دوخ دیدج تاشاعترا گرب ره
 .دشاب ام زا اهنآ عانتما ای مدرم

 یتاپ هلت اب یرکف طباور داجیا

 هتخيمآ مه رد ناشنایفارطا متیر اب دنناتخرد یاهگرب دننام یقیرط هب مدرم

 چیه هکنیا نودب تسا رگید صخش هب راکفا ةئارا یارب نهذ تردق یتاپهلت .دنوشیم

 هراو باوخ حطس کی رد هک یلاح رد رفن ود نیب رکف لاقتنا .دشاب راک رد یقرب ةلیسو

 هب یصوصخب نامز یور رفن ود .دریذپیم تروص .دنربیم رس هب هدش حالصا یناحور
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 ای و قاتا کی رد دنناوتیم اهنآ .دنوریم یناحور ۀراو باوخ حطس هب و دنسریم قفاوت
 .دنشاب هتشاد روضح اهایرد یوسنآ رود یاهروشک یتح ای 9 یاهناگادج یاهناکم

 ار مسجت و ءاقلا یاهکینکت نم :دش وگزاب نم یارب قیرط نیدب یتاپهلت ةبرجت کی
 یناشیپ یور ار منهذ .مدرک لابند جیاتن نیا اب دیداد شزومآ نم هب رانیمس رد امش هک

 هلحرم نیا رد .منیبب نشور و حضاو ار شتروص متسناوت هک ینامز ات مدرک تباث لشیم

 .دزاسیم نایامن ار شزغم زکرم رون نیا هک مدرک وصت و مدنابات شیناشیپ طسو هب ار یرون

 وا اب طابترا رد هکار یوق ساسحا کی ناهگان «هینا دنچ تدم هب زکرمت ظفح زا سپ
 و شزرل دیاب دوخ امش هک تسا یتاساسحا عون نآ زا نیا .مدرک کرد «مدوب هدرک داجیا

 شریذپ دادعتسا وا زا نم .دینک کرد و هدرک سح دوخ باصعا رد ار نآ جاوما زیر ناجیه

 قرب زیرپ هب ار یاهخاش ود امش هک تسا یتقو ناس هب نیا و مدرک تفایرد ار تاریثأت
 رظن دروم صخش هب یعقاو ندوب کیدزن زا یساسحا دوشیم نشور یپمال و دینزیم
 لکش هب فرط ود یناحور یژرنا هکلب ناشمسج ندوب کیدزن هن هتبلا دراد دوجو

 .دباییم لدابت یساسحا

 اب فداصت رطخ رد هک مدید .مدید ار لشیم فارطا ثداوح و عیاقو زا ییاههقراب نم
 ینیشام کیفارت رد تفگ هک یتقو مدرکن بجعت و مدز نفلت وا هب گنردیب .تسا نیشام

 ییزج ةمدص هک داد نانیمطا نم هب سپس وا دناهدرک یرتسب ار وا دعب و هدز وا هب بقع زا

 .هدرب رد هب ملاس ناج و هدید

 ییامنهار یارب هتشذگ یگدنز رد وجتسج

 هب حیحص یریگمیمصت رد ار امش ات دیهاوخب دوخ بای نورد نهذ زا دیناوتیم امش

 دیهاوخب دیناوتیم نینچمه امش .دهد زردنآ .دینیبیم یهار ود رس رب ار دوخ هک یماگنه

 .دیشاب اهنآ بقارم و هتشگ علطم دنشاب هتشاد دوجو تسا نکمم هک ییاههلاچ و عناوم زا

 .دوشیم رجنم هعیبط ءاروام داشرا و یرگنشور هب بلغا روک یناحور و قیمع مزیتونپبه
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 تالکشم رب ندش هریچ یارب و میبایب ار ناهن قیاقح ات دناباتیم رون یریسم رب مزیتونپیه
 .میشاب هتشاد یرتهب کرد یگدنز

 ناوتن مه دیاش ای ناوتب دیاش هک مینک تروشم مه یدنمدرخ صخش اب میناوتیم

 ام یاهتیدودحم زا رتارف ییاهتیعقوم رد هک یونعم یامنهار کی ناونع هب وا یور

 زا ار یتالاوس دوب نکمم عرتخم کی لاثم ناونع هب .درک باسح «دهدیم جرخ هب ریبدت

 .دسرپب نوسیدا دننام شوه اب و قالخ درف کی
 اما داد رییغت هداد یور هتشذگ رد هکار هچنآ ناوتیمن هتشذگ یگدنز هب یهاگن اب

 کی رد .میهد رییغت ار میاهدش لیدبت نادب روبذم قافتا لیلد هب هک ار یسک میناوتیم

 یشرگن اب و ميزاسیم اهر هتشذگ یاهدنب و دیق زا ار دوخ ام یناحور ةراوباوخ حطس

 دزاسیم شاف ار اههتخانشان شور نیا .تخاس میهاوخ ار یرتهب ۀدنیآ ,شزومآ و ددجم

 یارب ار یتاعالطا رما نیا .دیرگنب دوخ هتشذگ هب ضرغیب و هنافصنم و فرژ یشرگن اب
 نامز هک دینادب و دینک راکدوخ یارب اهتدم دیناوتیم امش .دنکیم ایهم رتهب یاهدنیآ

 تشگزاب عون هس

 صاخ قافتا کی ندروآ دای هب .۱
 یکدوک نارود تالالتخا دروم رد قیقحت ۲

 هتشذگ یگدنز هب طوبرم یاهزار ندرک شاف ۴

 مسجلا

 هتخت یور یگرزب دیفس ۀریاد و دیاهداتسیا هایس هتخت لباقم رد هک دینک مسجت

 رود رد و دوشیم لد دا ینو هبهریاد نونک.دینیبهریاد زکرم رد ار دوخ .دینیبیم
 لوط هک دینیبیم لنوت رانک رد تکرح لاح رد ار دوخ امش .تسا نشور یغارچ اهتسد

 غارچ هب هک یتقو .دیوریم شیپ ابیز رایسب ییالط غارچ نآ هب ور و دینکیم یط ار لنوت

 .دینک هجوت دهدیم ناشن ار لاس هک یمیوقت هب .دوب دیهاوخ رگید ینامز رد «دیدیسر
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 ؟لاسدرخ اي دیتسه لاسگرزب «نز ای دیتسه درم امش .دینک هاگن دوخ تسوپ گنر هب

 ملکت نآ اب هک ینابز هب ؟تسا ناهج زا یتمسق هچ نیا ؟دنمانیم هچ ار امش نارگید

 و نیحایر دیشچب ار اذغ .دینک تکرش ینییآ مسارم کی رد .دیهد ارف شوگ دینکیم

 ناتدوخ هب .دیسرپب لاوس .دیهد شوگ یقیسوم هب .دینک مامشتسا ار شوخ یاهوب

 مهارف ار میرکف غولب تابجوم .تفای مهاوخ فرگش یشنیب هبرجت نیا زا نم :دییوگب

 تفرشیپ مینونک یگدنز رد ات دروآیم ناغمرا هب یرگنشور یعون میارب و تخاس دهاوخ

 هب کمک یارب یرتشیب و رتشیب تاعالطا منیزگیم رب ار دعب نیا هب نتفر هک راب ره .میامن

 .منکیم بسک شیوخ

 نشیتیدم - هراو باوخ ندرک قیمع یگنوگچ
 زا دیراذگب طقف .دینارورپن رس رد ار اهنآ .دنروآ موجه نهذ نالیس هب ینوریب راکفا رگا

 جرخ هب تمواقم تبثم تارییغت لباقم رد و دنتسه یفنم اهنآ نوچ .دنرذگب امش رطاخ

 اهنآ تروص نیا ریغ رد دننک ذوفن امش نورد رد ینوریب راکفا دیهدن هزاجا .دنهدیم

 .تخاس دنهاوخ وحم ار .دنوش حالصا و یسررب دیاب هک ار یتارطاخ حوضو و تیفافش

 دوخ تحار و مرگ ةناخ رد رات یاهرجنپ تشپ زا ییوگ دینک یسررب هنافصنم ار دوخ ۀتشذگ

 .دیرگنیم نآ هب

 لماک و یمیدق ملیف کی زا یخساپ ناونع هب دوخ ةتشذگ هب .دیشاب ةدنونش و هدننیب

 لاح نامز تالکشم اب امش هتشذگ فطاوع و تاساسحا هنوگچ هک دینک هجوت .دیشيدنیب

 ار دوخ هتشذگ قطنم و لقع اب دینک دروخرب یساسحا هکنیا یاج هب امش .دنطابترا رد

 .دینک وجتسج ناکم و نامز زا رتارف ار لاح نامز یاهتیدودحم موهفم .دینکیم یسررب

 .تسا هتسویپ حور هب امش مسج و رکف نوچ دییامن یگنادواج ساسحا

 . ندرک میظنت - نایرج عطق - یلاعت
 هک ییاج رد .دوشیم زکرمتم عوضوم و رکف یور مزیتونپیه تاقوا رتشیب هک یلاح رد

 یاهزیچ نتفریذپ و تسین راوشد حور یالیتسا .دراد دوجو ینیع فده کی اب یدروم
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 :صخشم ةطقن کی یور ندش زکرمتم یاج هب .دوشیم هدرمش زیاج هرظتنمریغ

 .دراد دوجو دریگیم شیپ رد ار هار هک رتالاو یتردق یارب یشریذپ

 یارب ینیچهمدقم و هنابش قیمع باوخ یارب یاهناتسآ دناوتیم یلاعتم مزیتونپیه

 هب ار ییایور هک دیزومایب دوخ هب دیناوتیم امش .دشاب اوتحمرپ و موهفم اب یاهایور ندید

 هب ار ییایور دیناوتیم دیشاب لیام رگا هوالع هب .دینک ریبعت شرگ تیاده شزرا رطاخ

 میناوتیم ام هک دنرادیم نایب تاقیقحت .دیهد طبر دیمهفب رتهب دیهاوخیم هک یعوضوم

 شرتسگ ار ناشیاهایور ندید ییاناوت اهیخرب .میشاب هتشاد لرتنک نامیاهایور یور

 بسک یارب ار یدنمشزرا ةویش رما نیا .دنتسه ملیف کی ةنحص هدننیب ییوگ .دناهداد

 .تسا هدناسر تابثا هب هاگ ًادوخان نهذ زا یاهدش روهطوغ تاعالطا

 یاههدیا ریز دوش هدیمان یراکتبا یایور دناوتیم مهف لباق و فافش یاهایور ندید
 تحت هک ینادنمرنه و ناگدنسیون زا یدنچ .دنوشیم رهاظ تالیخت رد ون ةنارکتبم

 رد .دننک راک هنوگ ایور تالاح قلخ یور یرتشیب تایئزج اب دنرداق .دناهدوب نم شزومآ
 تشاددای .دنربیم رس هب هراو باوخ تلاح کی رد هک یلاح رد دنرداق اهنآ یدراوم نینچ

 .دنراد رب

 دینک مسجت ار دوخ یناحور زکرم

 و هدرک راهم ار زغم تسار فرط لیخت .دوخ تفرشیپ تهج یناور تلاسر ندربراک هب اب

 نامز رد هنوگچ هکنیا ییوگشیپ لرتنک شور کی هب عوضوم نیا .دیریگیم راک هب ار نآ
 هدافتسا یلیخت تبهوم زا امش اریز دش دهاوخ لدبم .درک دیهاوخ راتفر هدش هداد

 .میتسه نآ ندوب اراد زایتما زا رادروخ رب ام هک دینکیم
 دهاوخ ءاقترا ار امش مزیتونپیه نشیتیدم هک دراد دوجو مسجت یعون اجنیا رد

 الماک امش ساوح .دینزیم مدق هنالس هئالس غاب کی رد ابیز زور کی رد امش» :دیشخب

 .دینکیم مامشتسا ار اهنآ رطع .دینیبیم ار اه لگ گنر امش .دنتسه شنکاو یاراد

 ابیز «لیصا یقیسوم کی هب .دنکیم شزاون ار امش تسوپ یناتسبات یمیسن دینک ساسحا

 .دیروآ دای هب ار هزمشوخ و هدیسر یاههویم ةزم .دیروآ رطاخ هب و هداد ارف شوگ یونعم و
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 یاهیاپهوک سأر رد ییالط یدبعم هب هک دیتسه یریسم رد ندز مدق لاح رد امش

 دبنگ زا هک دینیبیم أر یرون ششخرد و هدش دبعم دراو امش .دوشیم متخ ابیز و زبسرس

 .دوشیم ریزارس یراشبآ وچمه دبعم نیرولب
 نیا دیراذگب .تسا هتفرگرب رد رون نیا ار امش فارطا مامت .دیتسیاب رون ییالط وترپ رد

 امش نوچ و تسامش یناشیپ رود رون زا یاهلاه نونکا .دنک ذوفن امش رس کون هب رون

 نورد هب ...ندرگ و رس رب کانبات یششخرد ,هدش یراج امش رب هک دینیبیم ار یبهاوم

 امش ییالط یرون زا یبابح نونکآ .تفرگدهاوخ ندیبات ناتبلق نورد هب و ...هنیس و ناوزاب
 .دیسه نمیا یناحور و یونعم ظاحل هب و هتفای ینطاب یتیاده لاح ...هدرک هطاحا ار

 زا یناحور یریوصت .تفای دیهاوخ هوک سر رب ار دوخ .دیدمآ نوریب دبعم زا هک یتقو
 الاو یساسحا و تسا دنلب نامسآ هب ور ناتناتسد هک یلاح رد دینک مسجت دوخ نادیسر

 ملاس یژرنا تایح دیدجت هب و دینک شمارآ ساسحا .دينکیم یدنلبرس و رورغ زا هدنکآ

 .دیتسه ریظنیب ناهج رد امش .دیشاب هتشاد هجوت

 ییادز مس یارب هرابود یدلوت کینکت

 ار هتشذگ یحور یاههبرض و اهدرد نیرتقیمع ,قوف لیخت ندیسر مامتا هب زا سپ

 ندش مخ هب .دیرگنب زیخلصاح یاهرد هب .دیاهداتسیا هوک سأر رب امش .دییادزب و هدرک کاپ
 .هدیزگ هنایشآ ناتخرد نایم رد هک ار ییابیز ةچایرد .دینک هاگن ناتخرد کون ناسون و

 دوخ تسوپ رب ار میسن شزاون دیوریم هرد نورد هب و هدمآ نییاپ هوک زا هک یتقو .دینیبب
 ها کن اهدا همه یو لم اش یو یک کد کیک نا

 دیراد .دیتسه اهر و دازآ امش نونکا فطاوع و تاساسحا ةبذاج هچ و نیمز ةبذاج هچ

 .رتشیب و رتشیب .دیوشیم روهطوغ

 رد ار دوخ امش .مدیسر رفص هب هک یتقو مرامشیم سوکعم روط هب هد ات رفص زا نم

 یوس هب میالم یمیسن اب الاح .تفای دیهاوخ تداعس ۀرد نورد هب ندمآ نییاپ لاح
 هرابود یدلوت اجنآ رد دیناوتیم هک تسا یناکم هچایرد .دیاهدمآ رد تکرح هبهچایرد

 نايم زا هب زین هرابود دلوت .تسش دیهاوخ ار ینارگن و یحور راشف .درد اجنیا رد .دیبایب



 ۱۶۵ ۵ هتفرشیپ مزیتونپیه

 تالکشم زا یراع یعورش یژرنا .درک دهاوخ کمک تیقفوم هار رس رب عناوم نتشادرب
 .دش دهاوخ ینازرا امش هب هتشذگ

 اهتفرشیپ مامت اب ار دوخ .دیشیدنیب دوخ شنکاو هب ًاقیمع و دیتسیاب هچایرد بل رب
 ار ناترس .دینک هاگن دوخ هب هدنرب کی ناونع هب .دیروآ مرف یور ار دوخ ندب .دینک هراظن
 هزیکاپ و نمیا .قمع مک بآ هک دیشاب هجوتم .دیشکب بقع هب ار اههناش و هتشاد هگن الاب

 دوخ .دینکیم تکرح شبسچلد و رگشزاون و اسآ لد یامرگ رد یمارآ هب امش نوچ تسا
 فاه شد اهم اه تنا ملات فسا هک وت کر یا یاب

 هب ار اهنآ سپس دیشاب هتشاد هجوت دوخ ندب تالضع و باصعا هب .دییادزب دوخ زا ار یحور
 .دینک اهر دوخ لاح

 یارب شخب تایح یورین هس .دیتسه ینامسج یاهزاین زا اهر امش هطقن نیا رد
 دوخ .دیتسه نیمز محر رد ینینج امش هظحل نیا رد .دناهتشگ بیکرت امش ندرک هبذغت

 :دینک ساسحا یگدنز یورین هس بذج لاح رد ار

 سکعنم بآ نورد هب و تسامش فارطا ةلاه هب ندیبات لاح رد سدقم یرون ...

 .دوشیم

 امش ندب یاهمادنا زا کی ره و تسوپ نزور ره «لولس ره نوریب و نورد رد بآ نیا ..
 .تسا یراج

 .تسا شیازفا لاح رد دنکیم تیوقت ار یگدنز و دینکیم سفنت امش هک ینژیسکا ..

 هرایس نیا یور رب اهنآ نودب تایح هک دنتسه یعیبط یورین هس نژیسکا و بآ رون

 یریپ ربج زا ییاهر .دیاهتشگ ون و هدش هیکرت امش نامز زا ههرب نیا رد .تسین رسیم
 لاه و هتشگ نزاوتم امش هدش عورش دیدج یاهلولس ریثکت .تسا هدش لح ناتیارب

 ار لاح فعش و روش دیراد امش تسا ندیشخرد لاح رد یسیطانغم یولألت اب ناتفارطا
 تروص هرابود یدلوت یسیدرگد نوچ هداتسیا زاب تکرح زا نامز و دینکیم هبرجت

 :دییوگب دوخ هب .دریگیم
 «.دنمتداعس یگدنز کی یارب ییاهلحهار اب ماهدش هداز هراب ود نم»

 «.تشگ مهاوخ زاب مرگ ناکم نیا هب هناقشاع یتیاده یارب نم»
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 «.متسه شیپ زا رتباداش و رتملاس نم قیرط ره هب :زور ره»

 هاگآدوخان ریمض زا راکدوخ روط هب نتشون
 ای هدرواین رطاخ هب ار نآ هاگآ نهذ «هدوب زاین دروم هتشذگ زا یتاعالطا اهراب هک یتقو

 .دناهداهن هظفاح رب یششوپ یفطاع یاهدرد اریز هتفرگ رارق هظفاح هار رس رب یعنام

 ارچ دینادیمن رگید .دشاب هتشادن تقباطم ناتیاهلآ هدیا نیرتالاو اب امش راتفر هچنانچ

 .دیاهدیبسچ .دنوش دورطم دیاب هک یتاساسحا و اهراک هب

 نهذ زا هتساوخان یتالاوس دوب دیهاوخ رداق ,هتفای زکرمت راو باوخ تلاح رد ندوب اب
 ود .تشگ دنهاوخ یساسا ییاهلحهار هک دیراد تفایرد اوتحم رپ ییاهخساپ و دیسرپب

 هب نم .دنراد یگتسب یدرف تساوخ هب و دننکیم لمع بوخ ًاتبسن هک دنراد دوجو هویش
 تا کن امش یاب کز مادک هک لینک ناتا انآ ود ره هک مک نم هيض وت اف

 هایس هتخت کینکت .۱

 هتخت رانک رد دینک روصت :هک دینک مسجت .دیربیم رس هب هراو باوخ تلاح رد هک یتقو

 لاوس کی چگااب .دیراد نک ک اپ هتخت رگید تسد رد و چگ تسد کی رد .دیاهداتسیا هایس

 الغم .دیسیونب هاتوک

 بسک یرگید لغش و درک مهاوخ اهر ار نآ ای مهدیم همادا مینونک لغش هب نم ایآ»
 «؟درک مهاوخ

 ؟ مهد ماجنا مناوت یم مرسمه قشع بذج یارب یراک هچ

 ندرک یلاخ هب عورش و هدرک کاپ ار لاوس سپس .دیسیونب نامز کی رد ار لاوس ره
 سک ره زا رتهب امش رترب نهذ .داد دیهاوخ ناتلاوس هب ار یخساپ امش .دینک هایس هتخت

 .دیروآ رطاخ هب ار نآ ًادعب و هدرک طبض ار خساپ نیا .دنادیم ار خساپ یرگید
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 ذغاک و ملق کینکت ۲

 مد ار اهنآ و دینک هدامآ ملق کی و گرزب ذغاک قرو کی .مزیتونپیه هب دورو زا شیپ

 یحطس اب یبآ و فاص نامسآ کی .دیسریم هراو باوخ حطس هب هک یتقو .دیراذگب تسد

 نامسآ نیا هب ینهذ لاوس کی .دینک مسجم ار ناتتاروتسد رظتنم و نتشون یارب راومه
 .دینک هراظن نامسا رب ار لاوس ندش رهاظ سپس «دیراد لاسرا

 دوش مه رب مه رد دیراذگب ضوع رد .دنامب نشور و فافش ات دیرواین راشف دوخ نهذ هب

 رکف دیرادرب تسا هتسب ناتنامشچ زونه هک یلاح رد ار ذغاک و ملق دیدید ار لاوس هاگره

 .دش دهاوخ هتشون لاوس هب امش خساپ و دوشیم یراج امش ناتسد هب
 دراوم دننام دینک هدافتسا یلیمکت تالمج زا دیناوتیم امش قوف کینکت ود ره یارب

 :لیذ

 «.....ذک مراد یساسحا نم»

 ناتنامشچ ندرک زاب کینکت .۴

 هب (تاملک یناوخمه هویش ینعی) دیورف دنومگیز شور زا هدافتسا اب دیناوتیم امش
 لوپ .قشع دام .ردپ :دننام یدیلک تاملک زا یتسیل .دینک نتشون هب مادقا کیتاموتا روط

 و دیرادرب ار تسیل دیربیم رس هب هراو باوخ تلاح رد زونه هک یتقو .دینک هیهت ...و

 رد هنادازآ امش نونکا .دینک ظفح تسیل یور ار دوخ زکرمت و دینک زاب ار دوخ نامشچ
 .تشون دیهاوخ .دینک یسررب و فشک دیتشاد تسود هک یتاملک اب طبترم تاساسحا دروم

 هتسب نامشچ اب ندید - ینیببیغ

 قیرط زا یناکم و ینامز دعب نتفرگ رظن رد نودب عیاقو و ثداوح ندید ییاناوت نیا
 رد .هدشن رواب ًالماک زونه اما هدوب وگتفگ و ثحب دروم بلغا ورین نیا .تسا رترب سح کااردا

 اب طبترم ناگدرم حاورا راضحا و ینیببیغ سیلپ یتاقیقحت یاههدنورپ زا یرایسب
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 یاهلحم ندرک ادیپ یور رب کمک نیا هدرک کمک ییانج تاقیقحت هب هک هدوب یتاعالطا

 یتقو .هراوباوخ رارقتسا ای ییاناوت نیا هدرک مگ رد رس ار سیلپ یورین هک هدوب یداسجا

 یهیجوت ةیضرف هس .ددرگیم تیوقت .دهدیم حیضوت ار اهینیبشیپ هدش راضحا حور هک

 :دراد دوجو دندقتعم ینیببیغ هب هک یناسک نایم رد

 9 اهمادنا دراو هدرم کی حور هک تسا یساسح یارجم روبذم صخش هک نیا ۱

 .هدش شیادص

 «یداع ندید کی زا رتارف دناوتیم و تسا ینوریب ریسم زا لقتسم ینیببیغ نیا ۲

 .درگنب ار ثداوح و مدرم
 راکفا نایم یطابت را .هدش هداد حیضوت یتاپهلت طابترا ناونع هب رظن هطقن نیموس ۳

 .هدرم کی حور اب هن تسا هدنز رفن ود

 زا 9 هتفر رتارف هاگآ روعش حطس زا دنناوتیم ساسح یاهمدآ زا یصضعب هک دنقفاوم همه

 .دنبای تسد کیتایهلت تیلباق هب ات هتسج یشیپ تیعقاو
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 مود تمسق

 یناعم تسرهف
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 (یسیلگنایابفلا فورح بیت رت هب) هتفرشیپ مزیونپیه فراعملاةریاد
 نیقلت و ینهذ ریوصت

 اهیاهفرح هب

 کی رگا .دنتسه حالصا و رییغت لباق یدرف یاهزاین اب بسانتم نیقلت و ینهذ ریوصت

 .دینک یسررب هطوبرم کشزپ اب ار نآ .دشاب هتشاد دوجو یکشزپ لکشم

 اهیور چک

 یداع ريغ یاهندش هریخ و «یسنج یاهسأوسو دننام یداع ریغ یاهساوسو

 تقد هب دراوم یضعب هب رگا .دنشاب یکدوک نارود یحور یاههبرض زا یشان تسا نکمم

 مسجت اب ناوتیم ار اههنحص نیا .دنوشیم طوبرم نیدلاو دایتعا هب میهد شوگ

 .درک ینیبزاب هرابود شرامش نیقلت و کیتاموتا نتشون ءیکیتونپیه

 ینهذ ریوصت

 .دینک عوجر لبق اهلاس هب هطقن کی هب ندش هریخ یلصا عبنم ندروآ رطاخ هب یارب
 و دیناشکب ریوصت هب هنحص کی یور ار هثداح .دینک مسجت ار هتساوخان راتفر نیا زاغآ
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 .دربیم و دیوشیم دوخ اب ار نآ هک دیشاب رگ هراظن ار راشبآ کی ای اسآ لیس یناراب دعب

 ۳ قلت

 یراتفر قیرط ره هب نونکا نیمه زا نم .تشگ دهاوخن زاب رگید و هدش فرط رب لکشم
 .تسا یمئاد حالصا کی نیا .تشاد مهاوخ یداع

 یشوهزیت - یدنمناوت
 فشک و ندوشگ یارب دینکیمن یماکداش ساسحا دیهدیم ماجنا هک هچنآ رد رگا

 هدافتسا مزیتونپیه زا ناتیگدنز کبس یاقترا و ندرب الاب یارب ناتناهنپ یاهدادعتسا
 ا نا امام ها هم هک فن تا گم ام ةا یی کک

 تیاده مزلتسم یشوهزیت و تفای دیهاوخ رد ار دوخ ییاناوت امش .دیامن راکشآ ار تشاد

 .تسا ندش دنمفده یارب دوخ یلمع

 ینهذ ریوصت
 یارب یسانشهدنیآ ةنحص زا .دینک مسجت بایماک ناتیاه هتساوخ مامت رد ار دوخ

 نییعت خیرات هک دینک روصت راوید رب ار یمیوقت .دینک هدافتسا ناتهاوخلد جیاتن ندید

 .دیدوب هدرک یزیرهمانرب ناتفده هب ندیسر یارب امش هک دهدیم ناشن ار یاهدش

 نیقلت

 متسه مظنم نم .متسه رداق نم .موش قفوم دیاب و متسه یدنمناوت یاراد نم

 دودسم ارم هزیگنا زیچ چیه و سک چیه .مسرب نآ هب هنوگچ و مهاوخیم هچ منادیم
 .درک دهاوخن

 ینهد دب
 یور زا ییاهراک هب ندز تسد ناوتیم راکدوخ یاهشنکاو رب رکف لرتنک نیرمت اب



 یتقو میراذگیم مارتحا نامدوخ هب ناملامعا رب لرتنک تبسن هب ام .درک مک ار تینابصع

 .میدرگیم ردخم داوم اي مدرم ؛نوریب یاهراشف ینابرق .میوش جراخ لرتنک زا هک

 ینهذ ریوصت

 زورب بجوم هتشذگ رد هک یعون نامه زا دینک مسجت اوعد و زیتس تیعضو رد ار دوخ

 یخساپ یارب سپس .دینک یسررب ار دوخ لامعا و هدیشک قیمع سفن جنپ .دینک

 یقیرط ره هب نم .مشیوخ لامعا لوئسم ًالماک نم .تسا نم لرتنک تحت مراتفر

 هطقن هب و هتشاذگ مارتحا نارگید قوقح هب نم .متسه رییغت لاح رد ندش رتهب یارب

 .مهدیم ارف شوگ اهنآ تارظن

 هجهل

 یاهرات ناوتیم مزیتونپیه اب .تسا ریذپحالصا .یاهقطنم هچ و دشاب یجراخ ةجهل

 یارب عیرس شور کی .درک یزومآزاب ار یتوص تاشاعترا زا یرادینش کرادا زین و یتوص

 رد نآ هب نداد شوگ سپس و تساک راون کی یور رب تبحص طبض ؛اههجهل نداد ناشن

 هجوتم .دش دهاوخ رتزیت امش نهذ لاح نآ رد تسا مزیتونپیه تلاح رد ندوب ماگنه

 .دیراد زاین راک هب اجک هک دش دیهاوخ

 ینهذ ريوصت

 مدزاب لحم نییعت قیرط زا یرکف زکرمت .دیدیسر طسوتم قمع کی هب هکنیا زا سپ

 اوه زا ینایرج هک دینک مسجت .دیهدیم ماجنا ار مدزاب لمع هک یتقو .ددرگیم داجیا امش

 اوه نایرج هک یتقو و دنکیم لمح دوخ اب ار هجهل هک دیآیم نوریب امش یولگ یاهتنا زا
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 ماجنا مد لمع یتقو سپس .دوشیم هدنار نوریب نآ اب زین هجهل دیهدیم نوریب ار
 .دینک رکف حیحص ظفلت هب دیهدیم

 ۳ قلت

 زا شیپ .درک مهاوخ زکرمت اهاوآ و اهادص تسرد ظفلت یور منک تبحص هک تقو ره
 هتفر نیب زا ماهجهل نونکا .مراذگیم تقو ندرک رکف یارب منک تروشم نارگید اب هکنآ
 .تسا

 فداصت دعتسم

 ییاناوت ام .دراد تلع کی یقافتا ره :دیوگیم هک دیریگب رظن رد ار لولعم و تلع نوناق
 و هیبنت هب ینطاب لیم دیاش و یهاگآ مدع .میراد ار راوگان ثداوح رییغت و تلع نداد ناشن
 دشاب ییاهیتقدیب ةدولاش تسا نکمم دنسپان راک کی زا هانگ ساسحا رطاخ هب تازاجم

 نیا هکلب .دوشیم فداصت لماع هک تسین نیشام نیا .دنتسه لکشم نیا زا یشخب هک

 .دنراتفرگ هک دنتسه مدرم

 ینهذ ریوصت

 فداصت نیا رتشیب تقد اب هنوگچ دینیبب و دیروآ رطاخ هب ار هتشذگ زا یفداصت
 هنئمطم تعرس اب هک یلاح رد نامرف تشپ ار دوخ .دشاب یریگشیپ لباق تسناوتیم

 بقارم هکلب دیراد زکرمت دوخ یگدننار یور اهنت هن نونکا امش .دینیبب دینکیم تکرح
 ریز یاهنیقلت زا یوریپ اب ار رکف لرتنک تردق سپس .دیتسه زین ناتفارطآ ناگدننار

 ناج و دش مهاوخن ینابرق زگره نم .منکیم یگدننار تیدج اب و مهاگآ و رایشوه نم
 .دیزرو مهاوخ بانتجا رطخ زا هشيمه .تخادنا مهاوخن رطخ هب زین ار نارگید
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 (تروص شوج) هنکآ لرتنک
 زا یکی .تسا یبرچ ددغ دح زا شیب تیلاعف اب طابترا رد هدننک تحاران تیعضو نیا

 یساسحا - یناور یاهراشف نتساک اب هک تسا نیا مینک حالصا میناوتیم ام هک یلماوع

 دزن هنک أ عویش ندرک مک رد مزیتونپیه لیلد نیا هب .میریگب ار عاضوا ندش رتمیخو یولج

 .تسا هدوب رثوم و دیفم دناهتفرگارف ار یکیتونپیه دوخ نشیتیدم هک یناسک

 ینهذ ربوصت

 رد ناتدوخ هب باوخ زا ندش رادیب زا سپ حبص دینک مسجت ؛نتفر باوخ هب زا لبق

 و فاص ًالماک ار دوخ تروص هکنیا زا و دیوشیم هریخ ناتدوخ هب امش .دینکیم هاگن هنیآ

 .دیاهدش لاحشوخ رایسب دینیبیم یدلج تاروئب زا یراع

 ن ده 1

 مئالع مامت یدوز هب .دسریم رظن هب رتهب و رتهب متسوپ زور ره .ممارآ و لاحشوخ نم
 .تفر دنهاوخ نايم زا مئاد روط هب یتسوپ تالکشم ةنهک

 ینزوس بط

 مه رد یکیتونپیه یاهنیقلت و ینهذ تاروصت اب ار دوخ یاهصصخت نیون ناکشزپ

 باوخ دنور ورف اهنزوس هکنآ زا شیپ .ددرگ عقاو رتشخبرمث هجلاعم راک ات هتخیمآ
 .دش دهاوخ ءاقلا نامرد تحت درف رب کبس رارقتسا کی ای طسوتم یاهراو

 ینهدذ ریوصت

 و دنک مسجت ینارون یژرنا کی زا یوترپ هک دهدیم دای شرامیب هب رظن دروم کشزپ

 .دریگ زکرمت هیحان نآ یور دعب
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 .دیناشنب دوخ بل رب یدنخبل .منکیم ورف ار نزوس نم هک یتقو :دیوگیم کشزپ

 ار درد دنور نیا هک دیهد نانیمطا دوخ هب .دینک ینیبشیپ یرصب روط هب ار گرزب جیاتن
 ناتندب زا تمسق نآ زا ار دوخ هجوت سپس .دنکیم لح ار امش تالکشم و هداد نیکست

 هابتعا

 زغم زا راد جوم روط هب هتسویپ هک یتاساسحا لایس نایرج هب زیمآدایتعا راتفر

 نیا هب میریگب میمصت هنوگچ هک دنکیم کمک ام هب مزیتونپیه .تسا طبترم .دنرذگیم
 تیدودحم زا ای مینک راک دنسپان یاهسوه و دایتعا .فعض یور ای میهد خساپ تاساسحا
 .مینک هدافتسا

 ینهذ ريوصت
 زا ار دوخ راتفر لرتنک و دنراد دیدش دایتعا هک یناسک زا یهورگ هرصاحم رد ار دوخ

 ود هب هک دینیبب یاهنیآ لباقم رد هداتسیا و هدرک ادج هورگ زا ار دوخ .دینیبب دناهداد تسد

 یدرف ار دوخ رگید فرط رد و تلاح نیرتدب رد ار دوخ فرط کی رد هدش میسقت تمسق

 .دیوش روصتم هدز اپ تشپ دب تاداع مامت هب هک یوق

 قلت

 !هن میوگب مناوتیم و متسه رورغ یاراد نم «منکیم راختفا دوخ تیصخش هب نم

 نم هب ار سفن تزع و رورغ و دزاس ینغ ار میگدنز هک منیزگیم رب ار یرتملاس تاداع

 .دنک اطع

 یساره نورب

 تعرس ار سرت تالمح هطقن دناوتیم انشآان یاهاج هب نتفر و لزنم کرت زا ینارگن



 ۱۷۷ ت هتفرشیپ مزینونپیه

 .(تسا نآ مئالع زا سفن یگنت و ندرک قرع) دشخب

 ینهذ ربوصت

 نهذ هاگآدوخان زا ًالماک ات تسا یقیمع مزیتونپیه مزلتسم هنوگ رامیب یاهسرت

 نیا و تسا رثوم ینویزیولت ملیف کینکت قیرط زا یشیامن یاهنیرمت .دنوش هدودز

 تروص یبوانتم و یپ رد یپ یاهنیرمت ,لکشم عفر یارب شالت زا شیپ هک تسا یماگنه

 .دریذپ

 یداع یدرف قیرط ره هب نم .مربیم تذل دیدج یاهتروص و نکامآ ندید زا نم

 .مور نوریب هناخ زا زور ره هک مرظتنم و متسه

 (ینمیا صقن یباستکا مردنس) زدیا

 مئالع و اهیتحاران زا دناوتیم مزیتونپیه اما تسا سوریو کی یرامیب نیا تلع هچرگ
 کا ما یی یاه کک ا های هک

 نیرمت مزلتسم یناحور مزیتونپیه ای روک ۀلحرم هب نتفر هک دیشاب هتشاد رطاخ هب .درک

 ینعی یسوریو راب دناوتیم هراو باوخ تلاح ,یرامیب فشک هیلوا لحارم رد .تسا ناوارف

 دوش ماغدا ییوراد یاهنامرد اب مزیتونپیه هک یتقو .دهاکب ار نوخ رد سوریو رادقم
 تا نم دوس هداعلاقوف

 ینهذ ریوصت

 ات دینزب قرو ار گرزب میوقت کی تاحفص .دیدرگرب بقع هب لاس هب لاس .دریگیم رارق
 .دینک رارقرب طابترا ,لکشم نیا هب التبا زا شیپ یتمالس ینامز رود کی هب هکنیا
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 دح هب دراد مياهلوبلگ دادعت .مبايیم یرتشیب یدوبهب قیرط ره هب زور هب زور نم

 یدوبهب زراب جیاتن و متسه یتمالس هار هب مشچ و مراد یدوبهب راظتنا نم .دسریم لامرن
 .داد دنهاوخ ناشن ار دوخ

 لكلا

 .دنربیم رس هب اجنآ رد لکلا فرصم رطاخ هب ناتسرامیب رد یرتسب نارامیب موس کی

 رکفت هجیتن رد .دوشیم متخ یگدوهیب و تسبنب هب لکلا شزغل و اطخ .هانگ زا رپ هار

 ماجنارس و یزاس هناگیب زا یناهج رد لکلا دوز ای رید «هرخالاب .ددرگیم شوشغم ینالقع
 یاهعرج ادتبا صخش :دیوگیم هک دینک هجوت دروم نیا هب .تشگ دهاوخ مگ یمادهنا دوخ

 ینهذ ريوصت
 دیتسناوتیم هک دینک هدهاشم ار دوخ یفنم فرط رد .دینیبب ار یتمسق ود ۀنحص کی

 ریغ) رایشوه صخش کی ناونع هب ار دوخ تبثم فرط رد .دیشاب طیارش نیرتدب رد

 دوخ و دنکیم یراددوخ لکلا ندیشون زا رایشوه صخش نیا .دینیبب قفوم و (تسم

 .دریگیم شیوخ روما یدصت رد ار هنحص لک وا تبثم

 یرگید ناسک .درک مهاوخ کرت ار نآ نم .دروآ رد یاپ زا ارم تداع نیا هکنآ زا شیپ
 یگدنز راب کی نم .مشاب رایشوه مناوتیم مه نم سپ .دناهدنام رایشوه هک دنتسه

 .تخاس مهاوخ رگید زور زا رتهب ار زور ره و درک مهاوخ
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 یبارطضا تالمح

 یناور یاهراشف ندروآ دوجو هب دعتسم ار مدرم زا یضعب هاگآدوخان .هتشذگ ثداوح

 باوخ کی تحت .تبثم و ددجم یزیرهمانرب اب ناوتیم ار لکشم نیا .دیامنیم یساسا
 دوخ دروم رد یتیفافش هب ات دزاسیم رداق ار درف رما نیا .درک حالصا قیمع ات طسوتم ثراو

 .دزاس زیامتم یعقاوریغ یاهینارگن زا ار قیاقح و دباپ تسد

 ینهذ ریوصت
 تیعقاو ندرک ادج هب ملیف ةنحص زا هدافتسا .ددرگیم زاب یکدوک نارود هب لکشم نیا

 .دینک هدافتسا تشگنا کی ندرک دنلب دننام تمالع کی زا .دنکیم کمک ینآ تاساسحا زا

 کی .هدوب راذگ ریثأت لاح نامز ینارگن رد هک دسریم یمهم ةثداح هب دروم هک یتقو الثم

 امش .دینک هیهت دسرپیم امش زا تسیتونپیه هک یتالاوس خساپ نتشون یارب ذغاک و ملق

 .دینک هدافتسا خساپ یارب مه یدیلک تاملک زا دیناوتیم اجنیا رد

 رییغت ندش رتهب یارب ات ماهدامآ و منکیم کرد ار دوخ بارطضا و ینارگن لیلد نم

 یناوجون
 مزیت ونپیه زا هدافتسا اب .تسا ییاهیدنلب و یتسپ یاراد غولب ات ینینج نارود زا دشر

 ناوجون درف هب .درک رتراومه ار هار نیا ناوتیم سفن هب دامتعا و سفن تزع شيازفا تهج

 تشاددای .دوش یلمع دهاوخیم هک ار دوخ یاهوزرآ زا دروم هس ات دوشیم هداد یتراک

 .دوشیم نومنهر ار مسجت لحارم سپس تسیتونپیه .دیامن

 ینهذ ریوصت

 .دراد دوجو یلپ .تسامش لباقم رد یرگید هوک لق .دیاهداتسیا یهوک سأر رب امش
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 ار یسپاولد زا ییاهر و تیارد و لقع ؛غولب اجنآ رد هک دناسریم رگید فرط نآ هب ار امش

 هک یتقو .مدق کی راب ره .دیوش در لپ زا .ظفاحم یاههدرن نتفرگاب .درک دیهاوخ بسک

 دمآ شوخ امش هب هداوناخ یاضعا و ناتسود زا یهورگ .دینکیم یط ار هوک ود نیب ةلصاف

 ققحت ناتیاهوزرآ هک ییاج .دینیبب یعامتجا ییامهدرگ کی رد ار دوخ نونکا .دنیوگیم

 .هتفای

 رب هبلغ ةزیگنا و سفن هب دامتعا تأرج نم .متسه یراک ره ماجنا هب رداق مرکف اب نم

 .مراد ار یعنام و لکشم ره

 (اوه نایرج زا سرت) ایبوفوریآ
 ایبوفوریآ ًاحالطصا ار .رادزاگ یاهدود و ناروک ءاوه رابغ و درگ .داب زا یداع ریغ سرت

 .دنوشیم هدرورپ قلخ دب دارفا ةلک رد هشيمه یتاذ یاهسرت نیا .دنمانیم

 رد هشيمه هدارا اب و دنمتریغ یاهناسنا طقف .تفرگ ار اهنآ یولج ًادیدش دیاب اما
 .دنتسه قفوم ندش رتهب یارب رییغت

 ینهذ ریوصت

 دییوشب نگل کی رد بآ ریش کی ریز ار نآ .دیسیونب هایس هتخت کی یور ار یلکشم
 نآ اب یمدق تباث و تأرج اب ًاقافتا هک .دینیبب زیمآدیدهت تیعضو کی رد هرابکی ار دوخ دعب

 .دینک هبلغ نآ رب دیناوتیم دوخ

 3 قلت

 طوبرم تعیبط هب هک یزیچ ره زا نم .ددرگیمن لوغشم هرهلد و سرت اب رگید مراکفا

 .دنکیم نشور و کاپ ارم راکفا زین و اوه هک میسن لثم .مربیم تذل دشاب
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 یریپ نتخادنا قیوعت هب

 و دب تاداع عفد اب دناوتیم مزیتونپیه .دنراذگیم ندب یور یدب ریثأت یفنم تاروصت

 ام .دربیم رس هب لماک ار شرمع نارود تردن هب یمدآ .دهد شيازفا ار رمع لوط رابنایز

 .مینک تبقارم نامدوخ زا یبوخ هب رگا هتبلا مینک یگدنز لاس دص زا شیب میناوتیم

 ینهذ ریوصت

 هس ةنیآ کی رد ار دوخ .دیدرگزاب لبق اهلاس هب ,طسوتم حطس هراو باوخ کی رد

 میوقت هب دیسریم رظن هب رتناوج دینک هاگن هک هیواز ره زا .دینیبب (بقع ,ولهپ ولج) ولهپ

 هب .دیدوب نیرتهب رظن هب هک ینامز هب دینزب قرو بقع هب ار نامز .دینک تقد راوید یور

 .دینزب دنخبل ناتدوخ

 ساسحا .میآیم رظن هب رتناوج .موریم شیپ یناوج هب ور قیرط ره هب :زور ره نم

 .دنتسه ناوج

 ای دوخ یادص ندش دنلب یور هاگآ لرتنک .ینارگن و بارطضا ماگنه هب هک یبصع دارفا

 شک راد ثکم اهنآ ندیشک سفن .دننک لرتنک ار دوخ دنناوتیم مک یلیخ ای دنرادن ًالصا

 ار رامیب هک یاهدید شزومآ رگنامرد کی کمک هب طیارش نیا .تسا راشف اب هارمه راد

 حالصا .دیامن میظنت سفنت متیر اب ار دوخ یادص و دشاب هتشاد شمارآ ات دهدیم شزومآ

 یادص هب وا نداد شوگ سپس و تساک راون یور رامیب یادص ندرک طبض .تسا یندش
 .تسا دیفم دوخ
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 ینهذ ريوصت
 درف دوشیم تیاده هنیس یحاون و ولگ هب قیمع سفن «هراو باوخ رارقتسا زا سپ

 اب تسا نایامن جورخ تمالع نآ یور هک دنکیم مسجت یدیشروخ هکبش رب ار ینزور

 نیا دوخ هب ررکم و تبثم یاهنیقلت کمک اب و یوق و قیمع یاهمدزاب زکرمت کمک

 .دوشیم مک لکشم

 مسفنت گنهآ .دوشیم لبق زا رتحضاو و حضاو میادص منکیم تبحص هک راب ره
 نیب ینالوط یاهثکم رگید مشکیم سفن القت نودب و تحار .تسا مظنم و تخاونکی

 و عمج ار مراکفا و مشکیم یقیمع سفن ندرک تبحص زا لبق .درادن دوجو میاهسفن

 .منکیم روج

 درد زا سرت

 دوش هتشادرب دناوتیم سرت اهنت هن .دنیوگ ایبوفوگلآ ًاحالطصا ار درد زا لیلد یب سرت
 .تفر دهاوخ نیب زا ًالماک و ًاعقاو مه شدرد دشاب هتشاد هزیگنا درف هک یدراوم رد هکلب

 دراوم اریز تسا دروم نیرتبسانم لکشم نیا یارب طسوتم ۀراو باوخ هلحرم کی

 .دریذپ تروص رکف زکرمت یصاخ لحم یور ات دندرگ ظفح دیاب طبترم یرورض

 ینهذ ریوصت
 سپس هدرک باختنا هداد صاصتخا دوخ هب ار ناتینارگن نیرتشیب هک ار ندب زا یتمسق

 درد یاههرانک هب .دینک یسررب ار تمسق نآ لکشم .دیراذگب نآ یور یلایخ نیب هرذ کی

 ار دوش وحم درد همه ًالماک هک ینامز ات هطقن نآ فارطا زا درد ندش رود رثا .دینک هاگن

 .دینیبب ار یصقنیب و لامک .دینک مسجت
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 نیقلت

 نآ ناعجارم زا یضعب اریز تسا مزیتونپیه زا لبق نیقلت نداد یارب نامز نیرتهب
 رارف رب یطابترا چیه هدش ادا تاملک اب هک دنوریم ورف یقیمع مزیتونپیه هب نانچ

 ار نیداینب یساسحا لیذ نیقلت تفرگ رارق شزومآ تحت درف هکنیا زا سپ .دننکیمن
 .درک دهاوخ تیوقت

 .ماهدرک هبلغ درد و سرت رب نم .دوب یساسحا و یلایخ نم درد

 یژرلا
 نیب زا ار لکشم یتح دراوم یخرب رد و هدودز ار یرامیب مئالع دناوتیم مزیتونپیه

 دوخ زا مظنم روط هب ناوتیم دشاب یلصف یتیساسح شنک او کی هچنانچ .دربب
 امش هوالع هب .درک دوبان ًالماک ای تخادنا قیوعت هب ار نآ ات درک هدافتسا مزیتونپیه

 ار یبناج تارثا رطخ نودب یگدنز و هدناسر لقادح هب ار یفنم یاهشنکااو دیناوتیم

 .دینک هبرجت

 ینهذ ریوصت

 سفن .دیربیم رس هب کبس مزیتونپیه زا یشیدنآفرژ تلاح کی تحت هک یلاح رد

 اب هدیچیپ یسفنت یاههلول ندرک کاپ .دینک تیاده یسفنت یاهمادنا هب ار هتفای زکرمت

 .دینک مسجت "یدیشروخ هکبش زا ار نژیسکا جورخ و دورو .تسا رسیم ساوح زکرمت

 رد ار یژرلآ لباقم رد تمواقم و تیفافش سفنت ره اب .متسه جنفسا کی نوچمه نم

 دنهاوخن نم محازم ...و اي هسطع ,ینیب شزیربآ یمشچ تیساسح رگید .مربیم ورف مد
 (دینک هفاضا ای هدیزگرب ار یدراوم دوخ طیارش هب انب) دش

 5012۲ ۳۱۵۷۵۶ .دنهدیم رارق ناو تحت ار یمکش ءاشحا هک یباصعا و اههدقع زا یاهکبش
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 دیدرت
 للعت و یلد ود .فالتخا بجوم داضتم فادها ای اههدیا .تاساسحا ؛لایما یتسیزمه

 و یعقاو یاهزاین .ددرگ یعقاو یساسحا تالالتخا زورب لماع دناوتیم یتح و هدش

 :دیشاب هتشاد رطاخ هب .دییامن نییعت .دینک یط یبایماک یارب دیاب هک ار یریسم
 .تسا میقتسم و تسار طخ کی هطقن ود نیب ریسم نیرتهاتوک

 ینهد ریوصت
 هتخت کی ناترگید تسد رد و چگ هکت کی امش تسد کی رد .دینک هاگن هایس هتخت هب

 لاثم ناونع هب .دییامن تشاددای ار دوخ یئاغ فده زین و ینآ فده .دراد دوجو نککاپ

 هیلقن هلیسو کی دیرخ امش ییاغ فده و دشاب دمآرد شیازفا تسا نکمم امش ینآ فده

 ...و دشاب هناخ ای

 .یقلت

 و موریم اجک هب مراد منادیم .مهدیمن رده ار متقو و مخرچیمن دوخ رود هدوهیب نم

 .مسرب اجنآ هب دیاب هنوگچ منادیم

 لیلحت

 رامیب ینهذا یفطاع تشذگرس یسررب یارب مزیتونپیه زا تسا نکمم ناکشزپناور
 و میوریم اجک هب .مياهدوب اجک ام هک نیا نتسناد هب هشيمه هلئسم نیا .دننک هدافتسا

 .دنکیم کمک .دیسر میهاوخ اجنآ هب هنوگچ

 ینهذ ريوصت

 یاهبرض هک یراب نیلوا نامز .تسا رثوم رایسب تیعضو نیا یارب ملیف هنحص کینکت

 و بقع هب ریواصت ندنادرگرب .دنراد تقباطم مه اب ًالومعم لالتخا نامز و هدمآ دراو یحور

 سپس .تسا هطوبرم تالالتخا هزیگنا ندیمهف یارب اههنحص ۀدهاشم و هتشذگ هب نتفر
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 .تسا دیفم ییارگون یارب ناور ندرک کاپ و درد ندودز یارب راشبآ مسجت

 یقلت

 نم یگتخپ بجوم هک هدوب یاهدنزومآ ةبرجت ,هداد یور میارب هتشذگ رد هک یقافتا ره
 .دوشیم عورش الاح نیمه هدنیآ .هدش

 یربشوه
 هویش نیا .دوش روک قیمع مزیتونپیه دراو دیاب درف تیقفوم نیا هب ندیسر یارب

 هک یتقو ًاصوصخ .دراد دربراک یحارج لامعا یارب یدراوم رد و دهاکیم ار درد ةناتسآ

 یگدامآ .فلتخم یاهقیرزت یارب دروم نیا .دنک لمحت ار یشوهیب یوراد دناوتیمن رامیب

 ینهذ ریوصت

 یرگید یاج هب ار رکف ةجوت دوخ لایخ رد .ددرگیم روراب زغم رد ادتبا درد هک اجنآ زا

 دوبهب ًالماک ای هداد شهاک ار درد دناوتیم عوضوم نیا .دیراد فوطعم درد لحم زا رود

 هکنیا رگم تسا رثوم رایسب ءاهاپ هب نآ تیاده و مدزاب لمع یور رب زکرمت اب سفنت .دهد

 رس قرف یور تروص نآ رد تسا هنت نییاپ تمسق رد درد رگا .دنشاب یلکشم راچد اهاپ

 .دینک تیاده یرگید یاج هب یهابتشا ار درد ریسم و هدرک زکرمت

 نیقلت

 .دنک فقوتم ار درد مداد روتسد مزغم هب نم .تشگ دهاوخن زاب و تسا هتفر درد

 مشخ ندناشن ورف

 تراقح .تسا هتفهن ندید همدص زا سرت و ینارگن ,یشوج یوخ و قلخ کی ریز

 تبسن هک درادیم نآرب ارام مشخ .ددرگیم تاساسحا راجفنا ۀشام ندش هدیشک بجوم
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 راوشد و یدج تالکشم .هداس یگدروخامرس کی زا ًالثم .میوش نینظ اهیرامیب هب
 .میزاسب ینمیا متسیس

 ینهذ ریوصت
 امش .دیاهتسشن دیتسه ینابصع وا زا هک یسک یورهبور زیم کی تشپ دینک روصت

 فرط اب و دینک هیهت تافالتخا زا یتسیل .نمشد کی ات دیتسه رواد کی رتشیب نوندا

 نشور و ریذپفاطعنا رگید صخش قوقح دروم رد .دینک ثحب کی ره دروم رد دوخ لباقم

 شوگ نارگید فرح هب مه امش .دنهد شوگ ناتفرح هب دیراد تسود رگا .دیشاب نیب
 .دیهد

 و لرتنک نم منکیم هراظن اوعد نیفرط هب و متسه هحلاصم هب لیام و هدامآ نم

 هد أت موشیم ینابصع مراد منک ساسحا رگا .درک مهاوخ نیرمت ار یریذپ فاطعنا

 یاراد نم نوچ دنراذگیم مارتحا نم هب مناتسود و هداوناخ .مدرگیم مارآ و مرامشیم
 .ميامنیم ار فرط ود ةظحالم هک متسه یتیصخش

 یسکرونآ
 و هدنهد رادشه یرامیب کی (ندش رغال یارب ندروخ مک رد ساوسو) یسکرونآ

 نارتخد زا موس کی .دراذگیم رثا ناوج نارتخد یور رب هک تسأ ندروخ رد ریگ همه

 لاس هد اهیضعب .دنوشیم (طرفم یگنسرگ) رقب عوج ای یسکرونآ راچد ناوج و ناوجون
 .تسا دنوپ داتشه دودح ناشنزو اما دنراد نس

 اب دنهاوخیم ار دوخ هک نانز یارب رغال و کیراب مادنا نتشاد یرکف هلغشم

 و هدش بارخ ناوج نانز ۀدعم هک هدش بجوم دنهد قیبطت امنیس یاههشیپرنه

 نیا .دناهدش لکشم نیا راچد مه ناوج درم دروم دنچ .دنزب نوریب ناشیاهناوختسا

 یسکرونآ هب التبم درم عقاو رد .هدش ریم و گرم بجوم دصرد تسیب نازیم هب لالتخا
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 .دنیآ رد یداع و یعیبط تلاح هب دنناوتیم مزیتونپیه اب ندب و رکف هناتخبشوخ

 ینهذ ریوصت

 .هدش هدیچ نآ یور امش ةقالع دروم یاهاذغ هک دینیبب یریذپلد زیم رانک رد ار دوخ

 هنیآ کی لباقم رد دعب .دوشیم یلوتسم امش رب یداش و یدنسرخ زا یکاح یهاگن

 باذج و یداع امش .دینک نیسحت ملاس و بسانتم ینزو اب ار دوخ دیدج ریوصت و دیتسیاب

 :دییوگب ناتدوخ هب سپس .دیسریم رظن هب

 کیرحت ارم یاهتشا اذغ یوب و رهاظ .تسا شخب تذل ندروخ بسانم و تسرد

 و هدرک کیرحت رتشیب ارم یاهتشا تیساسح اذغ هرم .ییاذغ ۀدعو ره رد .دنکیم

 یعیبط ینزو یاراد مدق و نس تبسن هب نم .دوریم شیپ یداع تلاح هب ور مياهتشا

 .دش مهاوخن قاچ دایز زگره و متسه

 یسنج یاهکرحم

 ۀزیرغ هک دشابیم رکف یسنج تردق ؛تسا رتیوق زاس تسد تابیکرت زا هک هچنآ

 شوگ تشپ ار یسنج طباور ناجیه و بات و بت ای و هدرک کیرحت ار تسس یسنج
 دشر .ینک رکف هک هچنآ هب :دنیوگیم اهیئادوب هک هنوگنامه .دراپسب یشومارف هب و هتخادنا

 .تسا دمآ راک رکذم و ثنؤم تاساسحا دروم رد عوضوم نیا .دبايیم

 ینهذ ريوصت

 نیا رد یزادرپلایخ ,شخبتذل یساسحا نتشاد و یسنج طباور ندرک هنیهب یارب

 شیوخ رای شوغآ رد دیدش یسنج لیم کی اب دینک روصت .تسا یبوخ کمک اتسار
 و دینک ساسحا .دینیبب ار نآ .هدمآ شوج هب امش رد یسنج ۀزیرغ و توهش و دیتسه
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 .دیزادرپب نآ هب رتهب دعب ةعفد

 ساسحا یرتشیب یدنماضر مرسمه و دوخ یارب مراد یسنج یاهطبار هک راب ره

 نآ هب ندیشخب تعرس اریز مهدیم شیازفا ار میريذپ کیرحت ساسحا نم .منکیم
 زیگناهسوسو راکفا هب نم .دوب مهاوخ تبراقم راظتنا رد رگید راب دنکیم رتهب ار تبراقم

 .دومن دهاوخ لمع یسنج کرحم یوراد کی نوچمه منهذ و درک مهاوخ رکف

 رهاظ لکش

 تسار تمسق .دیرگنیم دوخ هب نورد رد هک دیسریم رظن هب بوخ یاهزادنا هب امش

 ار نآ هک دنکیم میسرت امش زغم پچ فرط یارب ار یریوصت هک تسا یدنمرنه امش زغم
 .دیشخب ءاقترا ار دوخ دید و مسجت هک تسا ینامز نیا .دزاس لدبم تیعقاو هب

 کی .دینک هدافتسا هنیآ کینکت زا .دینیبب بسانتم و ابیز ار دوخ دیناوتیم هک ییاج ات

 ار نیرتهب رگید فرط و رهاظ لکش نیرتدب هنیآ فصن .دیوش روصتم ار یتمسق ود ةنیآ
 .دینارورپب نهذ رد رتهب دیناوتیم هک ییاج ات ار ریوصت نیرتهب .دهدیم ناشن

 .یقلت

 زیمت نم .دنبسانم میاهسابل .تسا بوخ میاهوم .دسریم رظن هب رتهب نم زیچ همه

 .مرورغ ساسحا زا رپ مبوخ رهاظ زا و ماهزیک اپ و

 ۱ دادعتسا

 راکشآ «دنتسه لاوز لاح رد هک ار هاگ ًادوخان ریمض یاهییاناوت تسا رداق مزیتونپیه

 یتاذ یاهیدنمناوت و یساسا قالخ یاهدادعتسا یوجتسج هب نهذ ۀناتسآ رد .دزاس
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 .دندوب هدنام شوماخ 9 لاعف ريغ هک .دیزادرپب

 ینهذ ریوصت

 نامسآ کی زا .دیشاب رگ هراظن ار یبآ نامسآ ةرتسگ رتقیمع اي طسوتم حطس کی رد
 خساپ هک دینک هاگن هحفص هب و دیسرپب ار دوخ یاهلاوس .دینک هدافتسا یراتشون هحفص

 هب هک یتقو ات دوشیم رتکچوک و رتکچوک مایپ هک دینک مسجت .دسیونیم نامسآ رب ار

 رس ار نآ هعرجهعرج ناتنهذ و دوشیم یراج نامسآ زا .دریگیم لکش یژرنا زا ینایرج
 .دشکیم

 سپس .تفرگ مهاوخ راک هب دوخ دادعتسا نیرتیوق فشک یارب ار تاناکما مامت نم

 .تفر مهاوخ نآ لابثد تیقفوم اب هارمه هتفای هعسوت یگدنز کی یارب

 (بآ زا سرت) یبوفوکآ
 نامز رد هک یناسک نایم رد اصوصخ تسا جیار لکشم کی قیمع یاهبآ زا سرت

 یتشک اب صاخشا نیا .دیدش دراوم رد .دناهدرک راداو ندرک انش هب ار اهنآ روزاب یکدوک

 .دنوشیمن مه کچوک یاهقیاق راوس یتح ای دننکیمن ترفاسم

 ۱ ینهذ ریوصت

 دوخ لباقم رد .دیاهتفر شدرگ هب رهش ۀموح رد یناتسبات زور کی رد هک دینک مسجت
 بآ رد ار دوخ سکع و دیتسیایم امش .دینیبیم قمع مک و زیمت .مرگ ۀچایرد کی

 هب .دیشابیم سفن هب دامتعا یاراد و دیتسه نادنخ و مارآ و درسنوخ امش .دینیبیم

 نودب .دهدیم نیکست امش هب و هدرک شزاون ار ناتتسوپ بآ .دیهنیم مدق بآ نورد
 .دهدیم تسد امش هب یبوخ ساسحا .دیوشیم روانش بآ رد هناهاگ آ یشالت
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 قلت

 هکنیا زا .دراد یگتسب بآ هب یاهدنز دوجوم ره تایح .تسا یعیبط یرما بآ رد ندوب

 هدوسآ لایخ اب مناوتیم .مربیم تذل دننک شزاون ار مندب بآ کچوک جاوما مهدیم هزاجا

 .منک تکرح نآ رد نمیا و

 :بقلت دوخ

 یریسم رد ار مسج و نهذ دنناوتیم هک دنشابیم دوخ هب رماوا دوخ هب یاهنیقلت
 .دنرادرب رد ار دکؤم یاهتفرشیپ مامت هک دنتسه یناگدننک لاعف اهنآ .دنهد قوس تسرد

 ینهذ ریوصت

 امش .دراد دوجو یناوارف ینکارپ هعیاش هک دینیبب یعامتجا ییامهدرگ کی رد ار دوخ

 نحل هب امش مان و دیونشیم یدایز رایسب یاهنیهوت و یمالک ناما یب تالمح

 .دینک یقلت اباحمیب و روسج صخش کی ار دوخ .دوشیم رک ذ یزیمآهنعط

 مونشیم ار اهنآ هک یتقو .مریگیم ههبج نارگید یفنم تاراهظا لباقم رد هتسویپ نم

 .منکیم هلباقم اهنآ ربارب رد مدوخ هب تبثم یاهنیقلت دوخ نتفگاب

 (ینامرد هحیار) یپارتامورآ

 یفلع ناهایگای لگ کی سناسا تسیتونپیه کبس مزیتونپیه کی یاقلا زا سپ

 باوخ یزاس قیمع یارب تبثم نیقلت کی .دهدیم رارق درف تروص لباقم رد ار رطعم

 رد ارجا هب ار نآ دناوتب هدنیآ رد ات دوشیم هداد وا هب نیون طیارش ةمانرب شریذپ و هراو
 .دروآ

۱ 
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 ینهذ ریوصت
 مدق مرخ و زبسرس ییاج رد ابیز زور کی رد لابکبس و هدوسآ لایخ اب هک دینک مسجت

 اهگنر ندید اب .دیهنیم مدق غاب هب .دینیبیم ار وبشوخ و رطعم یاهلگ زا یغاب .دینزیم

 و دیونشیم ار یقیسوم کی یادص .دیوشیم فوعشم «فلتخم یاههحیار میمش و

 یاهلولس زا کی ره هب کانبات یششخرد و ددرگیم یراج ناتنورد رد رورس زا یجوم

 .داد دهاوخ تسد امش هب صاخ یتوارط ساسحا .دوشیم هدیبات ناتندب

 مهاوخ شیازفا قیرط ره هب ار یگدنز زا ندرب تذل و تداعس و تمالس ساسحا نم

 ندیشچ زا و درک مهاوخ تیوقت ار ماهسمال .ییاونش ,ییایوب .ییانیب ساوح و هداد

 یاهیده نوچمه ار یگدنز زا هظحل ره .تسابیز یگدنز .درب مهاوخ تذل ملاس یاهاذغ

 .ميابریم شخبترسم

 زورترآ یاهدرد
 .هدش هدروآرب رفن نویلیم ۲۷ دودح اکیرمآ رد زورترآ یاهدرد هب نایالتبم دادعت

 رد یکیتونپیه یاهنیقلت اب هک دنرادیم راهظا دندربیم جنر یرامیب نیا زا هک یناسک

 نیرتکاندرد یور التبم درف سفنت .دناهدش اهر درد زا هراو باوخ حطس رد ندوب ماگنه

 لمع درد یارب یجورخ هار ناونع هب هدش تیاده مدزاب سپس دوشیم تیاده ندب ةطقن

 .ددرگیم تیاده نوریب هب صخش ندب زا درد مدزاب قیرط زا بیترت نیدب و دنکیم

 ینهذ ريوصت
 زونه لکشم هک دینیبب یتقو دننام ار نآ .تسا لاعف رایسب التبم وضع هک دینک روصت

 یزیچ هچ ادتبا رد .دیسیونب نآ یور و دینک روصت ار هایس هتخت کی .دوب هدماین دوجو هب

 ار خساپ هک دینک هاگن هایس هتخت هب و هدرک کاپ ار لاوس ؟دیدرگ هضراع نیا زورب بجوم
 هل یون
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 نیقلت

 یریذپ فاطعنا و یگدوسآ .مزادرپیم مدزاب قیرط زا درد جورخ نیرمت هب هک راب ره

 .درک مهاوخ یراک ره لکشم نیا ندرب نیب زا یارب نم .مهدیم شرتسگار هتفاي شیازفا

 هاگن بسانم حطس کی رد ار مندب نزو .دیبسچ مهاوخ هرمزور ساسح نیرمت کی هب نم
 .تفرگ مهاوخ شیپ ار یصاخ مظن اذغ باختنا رد و تشاد مهاوخ

 یرنه راک

 و اهتراهم یشیامن نیرمت مسجت یمزیتونپیه دوخ کینکت قیرط زا دیناوتیم امش

 دوخ راک رد یدایز نازیم هب هلیسو نیدب و هداد هعسوت و طسب ار دوخ یاهدادعتسا

 ینهذ ريوصت
 تفرشیپ .دینک مسجت ار یدیفس موب .دیهدش شیوخ قالخ روک دراو هرابکی هک یتقو

 .دیرگنب تقد اب ار یرتشیب یاهتفرشیپ و دیتسیاب بقع .دیشاب رگ هراظن موب رب ار یشاقن

 .دینک ءاضما ار دوخ مان .دینکیم داجیا نآ زا یتارییغت هک دینیبب ار دوخ

 یگداس هب و منیبیم ار دوخ ةدش مامت راک ینهذ روط هب .دوشیم رتهب و رتهب نم راک

 .دندنويپب تیعقاو هب ات منکیم لابند ار نآ

 و میرکت :يیقتسم و هناقداص یقیرط هب ات دنریگب دای دنناوتیم یتلاجخ یاهمدآ

 ۱ .دننک بلج دوخ هب رتشیب ار نیریاس مارتحا
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 ینهذ ريوصت
 له ار امش دراد یعس رفن کی .دیاهداتسیا تسپ ةرادا رد فص کی رد هک دینک روصت

 هک دینکیم یروآدای وا هب بوخ راتفر کی اب امش و .دهد یاج امش زا لبق ار دوخ و هداد

 رد ؛دینیبب یهایس هتخت لباقم رد ار دوخ سپس .دیاهداتسیا تسرد ناتدوخ یاج ردامش

 کاپ دعب و هتشون ار لیذ دراوم دیراد نککاپ هتخت کی ناترگید تسد رد و چگ تسد کی

 مارتحا و نیسحت قیرط نیدب و درک مهاوخ یگداتسیا دوخ قح قاقحا یارب نم

 :درک مهاوخ بسک ار نارگید

 .مراد ندرک هابتشا قح راب ره نم .۱

 .مهاوخب رگا «مرکف رییغت قح ۲

 .نارگید نیقلت هب هتسباو ريغ ۳
 .مياهیریگميمصت رد ندوب هدعاقیب .۴

 .ممهفیمن أر امش روظنم :نتفگ ۵

 .متسین قفاوم امش رظن اب نم هن :نتفگ نینچمه ۶

 یترپ ساوح

 هک ینالاسگرزب زا یرایسب هب .دنتسه لالتخا نیا راچد اکیرمآ رد رفن نویلیم هد دودح

 جیار تالالتخا زا یکی عوضوم نیا .درک کمک ناوتیم دننکیم یگدنز لکشم نیا اب

 زا تسا نکمم تلع .تسین زیاج یتیافکیب هب ناکدوک ندز بسچرب .تسا یسانشناور

 ار اهنآ ام تسا نکمم رارقیب ناکدوک هب ندرک کمک یاج هب .دشاب ام یشزومآ یاهشور

 .مینک هتسخ هرمزور یاهراک اب
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 ینهذ ریوصت

 کی ناونع هب امش زا یریوصت تسا رارق هک .دیاهدرک زکرمت یلزاپ یور دینک روصت

 زکرمت تاعطق زا مادک ره یور هک هنوگنامه .دروآ تسد هب دنسرخ و یضار صخش

 دوخ زا نادنخ یریوصت هکنیا ات .دیهدیم رارق اجک ار نآ هک دیمهفب تسرد «دینکیم

 رگا .درک مهاوخ عمج .مریگیم دای ای مهدیم ماجنا مراد هک یراک یور ار مساوح نم

 روز هب مهجوت نورد هب یهار و دروآ دوجو هب نم هجوت رد یلالتخا دهاوخب یرگید رکف

 مهد ماجنا دیاب هک یراک یور ار مهجوت و درک مهاوخ نوریب نهذ زا ار نآ .دنک ادیپ
 .دومن مهاوخ فوطعم

 ییامزارنه

 نیرتالاب رد ینارگن نودب دنناوتیم ناگدنزاون و ناگدنناوخ .نارگیزاب ,نادنمرنه

 .تسا بیترت نیمه هب زین یلغش ةبحاصم .دنیآرب نومزآ نیا هدهع زا حطس

 ینهذ ریوصت
 راک هب لوغشم و نادرگراک :رگیزاب امش .دینک هاگن ییامنیس ملیف کی ةنحص هب

 .دینیبب راک رس ار دوخ .دینک قلخ ار دوخ بولطم جیاتن ,دیتسه

 مسفن هب دامتعا .مهد ماجنا نسحا وحن هب ار راک نیا مرداق و ماهدید شزومآ ًالماک نم

 ار شقاقحتسا .مهاوخیم ار راک نآ نم .مراد لماک زکرمت تیقفوم بسک یارب و تسا یوق
 .ماهدرک بسک ار نآ .مراد
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 یتیافک یب

 .دباییم شنکاو دننیبب ام زا نارگید هک یریوصت رد ندوب بذعم و یتحاران ساسحا

 .دینک هبلغ یتقایلیب و تیافک مدع هب دیهاوخیم رگا .دنوشیم زکرمتم اهوگلا نیا ةطیح
 هب ندیسر رد ارم لمع نیا اپآ .دیسرپب دوخ زا و دینک هجوت دوخ تخس و تنس تاداع هب

 ؟تشاد دهاوخ زاب ارم اپ داد دهاوخ یراپ .مهاوخیم هک ییاج

 ینهذ ريوصت
 یگنهامه رد امش .لداعتم ًالماک و مارآ دینک روصت دیراد تسود هک روطنامه ار دوخ

 .دینکیم رارقرب طابترا نارگید اب تحار یلیخ و دیتسه نزاوتم ناتفارطا طیحم اب

 هک مهدیم شزومآ دوخ هب نم .میآیم رب نسحاوحن هب یراوشد راک ره ةدهع زا نم
 .منک تکرح نزوم و راقواب و مشاب راوتسا و مدق تباث

 درد تشپ

 اب ناوتیم هک دنربیم جنر تشپ هب طوبرم تالکشم زا ییاکیرمآ نویلیم جنپ
 کی یاراد دراوم رثکا .درک کمک اهنآ هب رگنامرد کی طسوت ای ییاقلا دوخ مزیتونپیه

 هک دوش صخشم ات دینک هعجارم رتکد هب .دنتسه هدنهد یرای یفطاع - یناور تبهوم

 یحور راشف ندرک مک اب .تسا یناور راشف و شنت زا یشان ای تسا مادنا هب طوبرم امش درد

 .دبای شهاک تسا نکمم مه امش درد

 ینهذ ریوصت

 یاهبرگ کی لثم .دیراد بل رب یدنخبل باوخ زا ندش رادیب ماگنه حبص دینک روصت

 ناتسد دیتسیاب .دیروایب شک ار ناتدوخ مه امش دروآیم شک ار دوخ باوخ زا دعب هک
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 هب ار ریز نیقلت هنارمآ و یوق .دنلب ییادص اب و هتسیرگن هنیآ هب دینک دنلب رس یور ار دوخ

 .دییوگب دوخ

 ره .متسه فاطعنا یاراد ینامسج و یناور ظاحل زا نم .تشگ دهاوخن زاب و هتفر درد

 .ددرگنرب زگره و دور ردب نم نورد زا درد ات مهدیم ماجنا دشاب مزال هک هچنآ

 !اهتاروتیبراب هب دایتعا
 و نکسم یاهوراد هک دننادیم دننکیم هدافتسا یمزیتونپبه دوخ زا هک یناسک

 .دنهدیم ماجنا یعیبط روط هب ار ینیکست دوخ نیرمت ضوع رد .دنیرورض ریغ شخبمارآ
 رما نیا .دننکیم هدافتسا (یناور نیقلت) یحور یزاس باجم زا اهنآ یمزیتونپیه دوخ اب

 .درادن زین یبناج ضراوع هکلب دنکیم لمع قفوم اهنت هن

 ینهذ ريوصت
 ار اهلگرطع .دینک هجوت دوخ ساوح هب .دیورب شدرگ هب رهش ۀموح رد ابیز زور کی رد

 ار یقیسوم کی یازفاحور و ریذپلد یادص .دییاتسب ار اهگنر عونت .دینک مامشتسا

 ار ونن میسن دیراذگب و دیشکب زارد ونن رد .دینیبب تخرد ود نايم ار ییونن نونکا .دیونشب

 رس هب یفرژ رکفت رد هک یلاح رد .دربب داش یناور و شخب تذل یتلاح هب ار امش و دنابنجب

 :دییوگب ناتدوخ هب دیربیم

 یطیارش ره تحت و متسه شمارآ ساسحا دنمزاین دوخ نورد رد .مراد زیچ همه نم

 زا ار یحور راشف و سرتسا نم .درک دنهاوخن هتفشآ رب ارم نارگید .مشابیم عناق و دنسرخ

 نارامیب یضعب رد و دابتعا تسا نکمم اهنآ موادم فرصم .دایز فرصم اب روآ باوخ و شخبمارآ ياهوراد .

 .دنک داجیا کیژرلآ تاروثب
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 .دودز مهاوخ دوخ

 لابتکسب تراهم

 نیا رکف تردق .دناسریم ترهش هب ار ناراکشزرو هک تسا یناهن رصنع یناور تیوقت

 یروط و دنزادنآیم هقلح رد ار پوت هک تسا ییاههراتس ناشخرد یزاب تشپ ناهن رصنع

 .دننزیم رانک ار لومعم راظتنا هنوگ ره هک دنوشیم رهاظ

 ینهذ ريوصت
 وا هک دنکیم مسجت ار ینویزیولت یزاب کی و دوشیم کبس ةراوباوخ کی دراو درف

 :ناجیه یو تسوا میت زیگنارب تفگش یزوریپ یزاب ةجیتن و تسا یزاب ةراتس دوخ

 .دنیبیم ار دوخ میت هب تیعمج قشع و لیلجت

 اهالاب ءالاب نآ هب دیاب مراد زیچ همه نم .موشیم رتهب و رتهب منکیم یزاب هک راب ره
 مهاوخ تسد 9 مباي تسد دوخ هوقلاب لماوع 9 اهدادعتسا هب دیاب نم .مناوتیم نم .مسرب

 .تفای

 یماظن سابل
 دنرداق دناهدش هکوش یناور و ینامسج ظاحل زا و دناهدرک تکرش گنج رد هک ینازابرس

 نیزگیاج کینکت نیرتهب .دندرگرب یداع یگدنز هب یحور یاهراشف زا دوخ ندرک ادج اب

 شنک او کی نتشاد یارب هاگآدوخان ریمض شزومآ اب یفنم ةظفاح راک دوخ شنک او ندرک
 .تسا یمیدق یاهزیگنا هب دیدج

 ینهذ ریوصت

 ار ناتیاههناش .دینک نیسحت ار دوخ یوق شنکاو .دینیبب یاهنیآ لباقم رد ار دوخ
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 رد .دینک هاگن دوخ هب نئمطم و بل رب یدنخبل اب .هدرک دنلب ار ناترس .هدیشک بقع

 .دینک زاب ار دوخ نامشچ و دینامب یقاب هراو باوخ مسجت

 نیقلت

 .دییوگب دوخ هب ار ییاهنیقلت دنلب یادص اب دیاهدش هریخ دوخ نامشچ هب هک یلاح رد

 لداعتم و مراد یرتشیب ساوح زکرمت نم .ماهتخومآ مبراجت زا ار ءاقب یاهسرد نم

 و

 یراوگوس
 اب دناوتیم .دیراد شتسود هک یسک نداد تسد زارد یدیماان و مغ موادم ساسحا

 یناسک یارب هورگ رد مزیتونپیه زا هدافتسا .دوش هتساک هنارگنورد کبس مزیتونپیه کی
 یلست دنراد نانآ اب یگدنز رد یهباشم براجت هک یدارفا رگید اب لباقت رد هک تسا دیفم

 .دننکیم ادیپ

 ینهذ ريوصت
 ناونع هب هدش ادج شزیزع هک یسک یارب یناحور یتیفیک ساسارب هتفاي ماوق مسجت

 یگدنز الاو یاهشزرا اب هنادنمتداعس ات دهدیم زردنآ ار درف هک یناحور یامنهار کی

 .دیامنیم لمع ؛دنک

 قلت

 مامت و ماهتخومآ یدنواشیوخ طباور زا هک متسه یبوخ یاهزیچ مامت رازگرکش سم

 .دنارورپ مهاوخ منهذ رد ار تارطاخ

 یرگیشحو
 .تسا هناشنمدد راتفر کی نیا .تسا تاناویح اب عامج .یسنج نونج لاکشا زا یکی

 یعامتجا دض یاهراتفر هب ار ینابرق فلتخم قرط هب دناوتیم یناسنا ریغ ینیبدوخ نیا
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 .دیامن جییهت و کیرحت .تنوشخ و تمحازم .فنع هب زواجت دننام

 ینهذ ريوصت

 .تسا یناحور مزیتونپیه شناد اب هدومزآراک و رهام رگنامرد کی دنمزاین رما نیا

 رد نیرولب یدبنگ زا هک ییالط راونا ششخرد اب یناحور دبعم کی رد ار دوخ :رگنامرد

 دراو هک دنکیم لمع یرزیل وترپ نوچمه رون نیا .دینک مسجت دباتیم امش رس رب سأر
 یناسنا تبراقم کی نآ یاج هب .دنکیم کاپ هدش طبض باتزاب زار امش نهذ و هدش نهذ

 .دینک روصت ار یصوصخب صخش اب

 ۳ فلت

 ناش نود هک درک مهاوخن لمع یروط و دش مهاوخن کیرحت تلاح نیدب رگید نم

 .دش مهاوخ حالصا و هدرک رییغت دشاب مزال هک یقیرط ره

 زغم شزومآ
 هب نآ لاسرا سپس و (هاگآ رکف) یشیدنا فرژ اب مزیتونپیه تحت تبثم یزیرهمانرب

 رغم ۀقاس و سومالات یور نیقلت .تسا لوبق لباق و هدش هتفریذپ (لامعا زکرم) هچخم

 .دشابیم ندب راکدوخ ملاس لامعا و بلق نابرض «سفنت لوئسم زغم قاس .دراذگیم ریثأت
 ةدام نیفوردنآ .دنوشیم اهنیفوردنآ ندش دازآ بجوم یکیتونپیه نامرد هوالع هب

 کمک یدوبهب و درد شهاک هب رما نیا .دوشیم هتخاس زغم طسوت هک تسا یعیبط ردخم

 .دنکیم

 ینهذ ریوصت
 یتقو ءدیزادرپب مسجت نیا نیرمت هب دیدرکادیپ تراهم یمزیتونپیه دوخ رد هک یتقو

 زاغآ دوخ ندب ندید اب .دیشابیم یقیمع باوخ هب نتفر ۀدامآ دیتسه باوختخر رد هک
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 .دیدید ار دوخ ندب زا یتمسق هک یتقو .دیهد همادا رس ات و دینک عورش اهاپ زا ادتبا .دینک

 .دیشخب دوبهب زغم یورین اب ار نا

 ملاس داوم .رادهگن یلکشم ره زا اهر و ناوج ,ملاس ار مندب یاضعا مامت !نم زغم
 .ناسرب مراد زاین اهنآ کمک هب هک اج ره هب ار دوخ یعیبط

 مسجت ساسا رب هلاس جنپ و یس ات هدزون نانز دزن هنیس ندرک گرزب رد یتبثم جیاتن

 ءاکیرمآ ینتناور یکشزپ نمجنا زا یشرازگ ساسارب .تسا هتشاد دوجو یاهراو باوخ
 .تسا ینیقلت تروص هب نژورتسا نومروه و نوخ راشف شيازفا زا یشان هنیس دشر ةزیگنا
 .تسا هدوب هتفه تشه یط رد چنیا ۲/۷۵ ات ۰/۷۵ زا شیازفا نیا شیامزآ کی ساسارب

 ینهذ ريوصت
 .دنکیم ماغدا مه اپ ۳ ینالوط یاهسفنت .مسجت طسوتم حطس هراو باوخ کی رد

 اهناتسپ کون زا ار سفن و دیشکیم سفن ینیب یاهخاروس زا هک دینیبب یروط ار دوخ

 تسود هک هنوگنآ ار دوخ یاههنیس .دیهدیم ماجنا مدزاب لمع هک یتقو .دیهدیم نوریب
 .دنتسه وگخساپ دنمتداعس ییوگشیپ هب تبسن جیاتن .دیشاب نیب عقاو .دینیبب دیراد

 دیهاوخب رگا دیشاب دقتعم و دینارورپب دوخ زغم رد ار یرکف :درادیم راهظا هک ییوگشیپ

 .دیبای تسد نآ هب دیناوتیم

  قلت

 هراوباوخ قیمع رکفت لاح رد هچ مشکیم یقیمع سفن هک راب ره و هشیمه

 ار دوخ و تشاد مهاوخ او تیلاعف هب ار یتمالس نایرج ,رادیب هچ و مشاب یکیتونپیه

 .دوش گرزب یعیبط روط هب ماهنیس هک درک مهاوخ قیوشت
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 ردام ناتسپ زا کدوک ۀیذغت
 نیرمت هب هک یهدریش نانز .دنراذگیم ریثأت یاهدغ متسیس رب تاساسحا هکاجنآ زا

 هب ار ردام ریش تیفیک و رادقم دنرداق اهنآ هک دنرادیم راهظا دنزادرپیم مزیتونپیه دوخ

 .دنناسرب رثک ادح

 ینهذ ريوصت
 کدوک کی هک دینک روصت و دیدنبب ار دوخ نامشچ نآ زا سپ و یرادراب نارود یط رد

 هتسیرگن وا هب تیاضر و قشع زا یکاح یهاگن اب و هتفرگ شوغآ رد ار ینتشاد تسود و ابیز

 ۀنیس رب مارآ ندرک یزاب و ندروآرد ادا اب و دنزیم دنخبل کدوک .دینکیم تبظاوم وا زا و

 .دبوکیم دوخ ردام

 بقلت

 هب هک تسا یتاذ یتذل مکدوک زا تبقارم .متسه یعیبط و ملاس قیرط ره هب نم

 رد ریش هک هنوگنامه .دیامنیم دهعتم مدنزرف هب تبسن ارم و هدیشخب شمارآ مباصعا

 .دوشیم رتشیب مه هب تبسن مه ام قشع تسا یراج ماهنیس

 راردا لرتنک
 بلغا راردا عفد هب مربم زاین :یرامیب هن .تسا تمالع کی راردا لرتنک رد ییاناوت مدع

 ,یبصع شنکاو کی ای هسطع و هفرس دننام ینامسج لماع کی ای نور راشف زا یشان
 لح هار کی هب ندشراک هب تسد زا لبق .تسا صخشم تیعقوم کی هب تبسن یفطاع

 .دینک هعجارم دوخ کشزپ هب یتاشیامزآ ماجنا یارب یمزیتونپیه

 التبم یدج یرامیب کی هب هک دیوگیم امش هب وا .دینک مسجت رتکد بطم رد ار دوخ
 .دینک هبلغ دوخ راردا لرتنک رد ییاناوت مدع و یبصع تلاح رب دیناوتیم و دیتسین
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 مراد تقو نونکا نیاربانب «منک سح هدنیآ رد ار راردا عفد هب زاین مناوتیم هشيمه نم

 اب نم .منکیم هجوت دوخ تفرشیپ هب زور ره .منک یرگنزاب بسانم یاهویش هب ار مدوخ هک

 .تسا هتفر نیب زا رگید نیشیپ لکشم نآ اریز دش مهاوخ راگزاس یگدنز

 یزیرنوح

 لمع اي فداصت زا یشان دیدش یاهیزیرنوخ لرتنک رد هک یناسک هب هدیدرگ شرازگ

 دراد دوجو یدراوم .درک کمک یکیتونپیه نیقلت قیرط زا ناوتیم .دنراد لکشم یحارج

 رگید مه و یمزیتونپیهدوخ مه .دناهتشاد ار لکشم نیا مه یلیفومه هب نایالتبم هک

 .دنرثوم یزراب وحن هب ود ره یمزیتونپیه

 شخب یور مسجت و هدش عورش قیمع حطس ةراو باوخ کی اب یزیرنوخ ندش مک

 ررکم سوکعم شرامش اب .دنوشیم ماغدا قیمعت و نیقلت .ددرگیم زکرمتم لکشم ییاهن
 .تفای تسد قیمعت هب ناوت یم

 ن ق /

 مک یزیرنوخ شرامش ره اب .مرامشیم سوکعم روط هب رفص ات تسیب زا نم یتقو

 .دش دهاوخ عطق یزیرنوخ .مسرب رفص هب یتقو و دوشیم

 نوخ راشف
 هک دناهدرک تبا نادنمشناد .دنربیم جنر الاب نوخ راشف زا ییاکیرمآ نویلیم هاجنپ

 يدنشاب هتشاد شقن نوخ راشف ندمآ نییاپ ای نتفر الاب رد دنناوتیم ناسنا راتفر و تالاح

 هاگشناد طسوت هتفرگ ماجنا شیامزآ .تسا دنمدوس رایسب کیتونپیه یگنر مسجت



 ۲۰۳ 5" هتفرشیپ مزیتونپیه

 نییاپ ناوتیم ار نوخ راشف یگنر مسجت زا هدافتسا اب هک دهدیم ناشن اداناک یاتربلآ

 ینهذ ریوصت

 هایس و تسا رتهب یبآ .دراد یبوخ تردق ًاتبسن زبس هتفرگ ماجنا یاهیسررب یط

 مزیتونپیه اب ماغدا ینامرد گنر زا یاهنومن اجنیا رد .داد دهاوخ ناشن ار جیاتن نیرتگرزب

 کی رب روانش قیاق کی رد ار دوخ .تسا هدمآ یلوتسیس و یلوتساید حوطس نتساک یارب

 .دینیبب نآ فارطا رد ابیز و زبسرس یناتخرد اب هچایرد

 ناتمسج رد ییابیز زا یجوم دینکیم ساسحا و دیرگنیم یبآ و فاص نامسآ هب امش
 و کیرات یراغ نورد هب ار قیاق و دنکیم هدایپ ار امش نارقیاق نونکا .هدمآ رد نایرج هب

 و دینیبیم رادومن کی امش .هدش هدیشوپ هایس لمخم زا شیاهراوید هک دربیم کچوک

 .دینیبب ار هدش حالصا یاههرامش .دینک روصت ار دوخ یشیدنآ فرژ جیاتن رادومن یور

 .(نوخ راشف نازیم شهاک)

 سرتسا زا اهر نم .دنام دهاوخ یقاب تروص نامه هب و تسا یعیبط منوخ راشف نونکا

 .ممارآ نورد رد اریز متسه ینوریب یاهراشف و

 یزاسندب

 یارب نامز نیرتهب .دوب دهاوخن مه رگید سک چیه دیشابن دوخ ندب بقارم امش رگا

 ناشدوخ هک یناسک زا یرایسب ندب .دیراد یاهنیزگ زونه امش هک تسا یتقو عورش

 اهنآ هب یمزیتونپیه دوخ .دیآیم مرف یور یمزیتونپیه دوخ اب دننکیم راک یزاسندب
 .دننک مک نزو لومعم دح زا رتشیب هک دنکیم کمک
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 ینهذ ريوصت

 یاقآ ضارتعا ضرعم رد امش .دینیبب طیارش نیرتهب رد ار دوخ دیناوتیم هک ییاج ات

 .دوشیم فوعشم نآ ندرب زا یسک ره هک دینک روصت یاهزیاج ندرب لاح رد ار دوخ

 هیقن

 نم .داد مهاوخ شیازفا ار اهتیلاعف لک یارب یژرنا و دوب مهاوخ مرف یور هشیمه نم
 .مشاب رتهب مناوتیم و تشاد مهاوخ هدنرب کی نوچمه یساسحا

 گنیلوب تراهم

 رگا .تسا هدمآ رد بآ زا نایدتبم و گنیلوب نانکیزاب گیل هب یاهبرض هب مزیتونپیه

 .دیوشن دراو زاب مشچ اب ساوح زکرمت و (افلآ ةلحرم) مزیتونپیه کبس حطس کی رد امش

 .دروخیمن فده هب زگره پوت

 ینهذ ریوصت

 یور ًاقیقد اهمشچ .دیاهتشاد هگن یحیحص زرط هب ار ناتندب .دیتسه لداعتم امش

 .دنکیم لابند ار نآ میقتسم مه ناتمشچ و دینکیم اهر ار پوت .دناهدش تباث اههرهم
 .دنتفایم هبرض کی اب اههرهم مامت هک دینک روصت

 متازایتما و دباییم شیازفا رتشیب و رتشیب مسفن هب دامتعا موریم گنیلوب هب هک راب ره
 :دنز مه رب ار مزکرمت ای دزاس هتفشآرب ارم هک داد مهاوخن هزاجا یسک هب .دوریم الاب
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 یزغم یوشتسش
 ندرک کاپ .هراچهار اهنت .دروخیم ار درف خم هتشذگ زا یک اندرد یاهشرگن هک هاگنآ

 .دباییم ققحت درف

 ینهذ ریوصت

 .تسا هتفاي عیرست یسفنت متسیس کی مزلتسم یفنم راکفا و مومس زا زغم ندرک کاپ

 امش نژیسکا دصرد لهچ دوجو نیا اب دهدیم لیکشت ار امش ندب نزو دصرد ود اهنت زغم

 رد و دیآیم تسار شوگ زا اوه دینک روصت .دراذگیم رثا ندب لامعا مامت یور و فرصم ار

 و هدیمد نوریب هب پچ شوگزا و هدیچرب ار اههلابز اجنآ رد دوشیم یراج زغم تسار فرط
 .۵ زادنایم رود

 تاروصت اهنآ یاج هب و فذح ار یفنم تاروصت ادیب هچ و باوخ هچ سفن ره اب

 .مراذگیم تبثم

 هچورق نادند
 یکشزپنادند یدج تالکشم تلع دناوتیم مه رب اهنادند ندییاس ای هچورق نادند

 هناهاگآان شنک او نیا .دریذپیم تروص بش رد باوخ ماگنه ًالومعم لمع نیا .ددرگ

 سرت .دشاب ندز هبرض هب یوق و دیدش لیم کی زا هدروخ ورف مشخ زا یشان تسا نکمم

 .دنکیم راتفرگ ار یکف تالضع «ندش هیبنت و یوق سح نیا ندرک اهر زا

 ینهذ ریوصت

 یشزاس اب ار شکمشک ندش فرطرب یایور و دیوریم باوخ هب عیرس هک دینک روصت

 و دینک جراخ اههنوگ تالضع قیرط زا ار دوخ یاهمدزاب زا کی ره ًادمع .دینیبیم هناتسود
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 .دیبای زکرمت ریز یاهنیقلت یور لاح نیع رد

 دوخ تارظن هطقن نم «مدازآ یناور یاهراشف و یفنم یاهمشخ مامت زا و مک ابیب نم

 .دوب مهاوخ اج رب اپ و راوتسا مقوقح قاقحا یارب و نایب هدنزاس یشور اب ار

 یروخرپ

 تسود زا نانیمطا مدع رد هشير بلغا نآ ندروآ الاب سپس و ندروخ دایز هب تداع

 هب ندروآالاب و دوجو زاربا یارب یهار تسا نکمم یروخرپ .دراد ندش هتفریذپ و نتشاد
 تسا یتیافکیب ای نتشاد تسود رد تقایل مدع یارب دوخ هیبنت یعون

 ینهذ ریوصت
 نزو رد ار دوخ .دنکیم لمع بوخ یلیخ هنیآ شور ,ینیب نتشیوخ تیوقت یارب

 .دیتسه یژرنا زا رپ امش .تسا فافش و نشور امش تسوپ .دینیبب بسانم

 نیقلت

 ساسحا یروخرپ نودب و تفرگ مهاوخ شیپ ار ملاس و یرلاک مک ییاذغ میژر کی نم

 و تسردان یتداع نیا .مروایب الاب هک تسین یجایتحا نیاربانب منکیم تیاضر و یرپ

 .مراد یرتهب ینیبنتشیوخ شزرآ نم .تسا یاهدننک زئمشم

 یگتخوس زا یشان تامدص

 ديما یمزیتونپیه تالیخت .یدوبهب دنور هب ندیشخب تعرس و درد نیکست رب هوالع
 یاهکیتکت .دهدیم هدید بیسآ صخش هب ار راوگان هثداح نیا تارطاخ رب هبلغ تأرج و

 و دبایافش دناوتیم صخش هکار رکف نیا ناکما لیخت .دندیفم ود ره تشگزاب و تفرشیپ

 .دنکیم تیوقت و هدیشخب تعرس ار یدوبهب دنور دنامب یقاب یگتخوس یاج هکنیا نودب
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 ینهذ ریوصت
 دینک روصت میوقت کی فرط کی رد .دوشیم عورش روصت هفرط ود ۀنحص کی ندید اب

 ار هدش هتخوس لحم هنحص رگید فرط .دینیبب ار نآ تاحفص زور هب زور ندروخ قرو و

 دوخ دیدیسر فده خیرات هب هک یتقو .تسا ندش رتهب لاح رد زور هب زور هک دهدیم ناشن
 .دینیبب یداع تلاح هب أر

 اهلولس هب ار اهمایپ و هداد شهاک ار درد مزغم .مراد یاهداعلاقوف ةجلاعم تردق نم

 ار اهنیرتهب راظتنا نم تسا تبثم نم شرگن .مبای یدوبهب تعرس هب ات درادیم لاسرا

 ندمآ رد اپ زا

 .دباي رییغت الاب یژرنا هب دناوتیم دایز راک زا یشان یساسحا و یکیزیف ناوت شیاسرف

 .دباییم ءاقترا رتمک شالت اب امش یهدزاب .دینک میظنت ار دوخ تقو و هدرک یزیرهمانرب

 ینهذ ریوصت
 .دیراد زاین دح زا شیب امش «دینکیم دیراد راک هچ .دینیبب یهاگآ و تاعالطا اب ار دوخ

 و هداد لیلحت ار امش ناوت هک دیروآ رطاخ هب ار هتشذگ زا یقافتا ؟دینکیم فرصم یژرنا

 رد نیرمت لاح رد ار دوخ .دینک زکرمت نآ هب تبسن دوخ شنک او حالصا یور سپس

 .دینیبب ندوب شمارآ

 نتشادرب یارب یراک ره نم .منکیم یراددوخ یساسحا ادیدش یاهیریگرد زا نم

 چیهیب نونکا نم .مهدیم ماجنا مساوح زکرمت و شمارآ یاقب و تبثم و دنلب یماگ
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 .منکیم یگدنز یسرتسا و ینارگن

 یلغش تواکذ و ینیبزیت
 تسرد تامیمصت نتفرگ رد قیقد یرواد یارب یاهلیسو یکیتونپیه قیمع رکفت

 یزراب وحن هب دنک راک مظنم صخش هک یتروص رد :زین یلام یاهشاداپ و راک تیفیک .تسا

 .تفای دهاوخ شیازفا

 ینهذ ريوصت
 طسوتم حطس هراو باوخ کی رد .تسا بسانم اجنیا رد زغم رتویپماک کینکت

 دراو لاوس کی و هدرک باختنا ار 52۸۸٩۴ ةنيزگ .دیوش روصتم ار دوخ رتویپماک روتینوم

 ینهذ روتینوم یور ار خساپ .دیاهدز هبرض دوخ رتالاب شوه هب خساپ یارب امش .دینک

 .دینیبب شیوخ

 نم .منکیم باختنا ار حیحص یاههنیزگ و هدرک فشک ار دروم ره یزکرم روک نم
 فادها اب نم .تسین مهم میاههمانرب یغولش .دنام مهاوخ یقاب سرتسا زا یراع نانچمه

 .دومن مهاوخ تیریدم ار رگید دارفا .صصخت و تراهم اب و دش مهاوخ هجاوم

 نیئفاک هب دایتعا

 رضم داوم هب یزاین یساسحا یاهبیشن و زارف زا نتشذگ و ییآراک شیازفا یارب
 یرتهب چیاتن هب رتملاس یاهیندیشون ندیشون و دوخ رکف تردق اب دیناوتیم امش تسین

 عورش زور رد ناجنف ود ای کی هب فرصم رادقم ندرک مک اب رییغت دنور .دیبای تسد

 یوق یفاک ردق هب هزیگنا رگا سپ نآ زا .دسریم نیئفاک نودب کرام کی هب سپس .دوشیم

 .درک افتکا یهایگ هدرک مد کی ندیشون هب ناوتیم دشاب
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 ینهذ ریوصت

 شرافس هوهق نارگید هچرگ .دیروخیم راهان دوخ ةقالع دروم ناروتسر رد دیراد امش

 تسا ناتعفن هب هک ار یزیچ و هدیبسچ دوخ لح هار هب امش اما دنشونیم دنهدیم

 .دیریگیمن رارق نارگید ریثأت تحت فیعض یاههنیزگ اب امش .دیهدیم شرافس

 نیقلت

 تیاضر ساسحا مه نیئفاک نودب نم .متسه ملاس ةرمزور راک کی ماجنا لاح رد نم

 .تسین مهم شدرس هچ و مرگ هچ .منکیم

 ناطرس
 نینچمه و هجلاعم ,یدوبهب رد یلصا یاهورین ءهلمج زا تاراظتنا و یناور تلاح ریثأت

 طسوتم حطس هب کبس ةراو باوخ کی زا دیدش قفوم امش هک یتقو .دنتسه یریگشیپ

 نآ رب رون شبات و دینک ساسحا التبا لحم رد ار یدوبهب دم رد نایرج هب یژرنا .دیسرب

 یارب دیدج یاهلولس نتخاس لاح رد هتسویپ ام ندب .دینیبب ار دوخ ندب زا تمسق
 .تسا هدید بیسآ یاهلولس ینیزگیاج

 ینهذ ریوصت

 دنازوسیم ار ناتیرامیب و تسامش نوماریپ رد شخب تایح تردق هک دینک مسجت

 یدمآ راک ةوحن اجنیا رد .هدیسر تابثا هب زیمآتیقفوم رایسب نوتنومس لراک رتکد شور
 :تسا هدمآ نآ

 نوچمه ریذپانیهابت و دنمورین دیفس یاهلوبلگ .دینک مسجت ار دوخ نوخ نایرج

 ۀژیو طیارش رییغت هب .دنشخبیم تردق نیحتاف هب یناطرس یاهلولس نمشد .دننکیم

 ار دوخ دندرک کرت ار امش یناطیش یاهورین هک یتقو .دینک هاگن ندش رتهب یارب دوخ
 نمیا تالکشم مامت زا امش اجنآ رد «دییامن صلاخ و بان ینایرج و اضف شوختسد
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 .دنام دیهاوخ

 نیقلت

 نونکا نیمه نم .دندش زوریپ مجاهم و راکبان نانمشد رب نم نوخ ملاس یاهلولس

 مهاگآ دوخ جلاعم تردق زا نم .مراد یرتشیب یدوبهب راظتنا زور ره و منیبیم ار یدوبهب
 .منکیم هدافتسا رثوم و نسحا وحن هب نآ زا و

 ۳ 5 1 بغت

 یلغش یاقترا رطاخ هب الاب هب تکرح ای رگید یتیعقوم هب تکرح یارب ندرک راداو

 هب دامتعا مدع و یتیافکیب هب هک دوشیم درف یارب ییاه تمحازم ندمآ دوجوب بجوم

 .دوشیم رجنم سفن

 ینهذ ریوصت

 کینکت نیا ساسا رب .تسا رثوم یتاقیقحت کینکت زا هدافتسا یدروم نینچ یارب

 دیهاوخ نآ نیرمت هب نهذ رد .دینک رذگ یعقاو و یکیزیف تارییغت زا هکنیا زا لبق امش
 زا یاهنحص هب ندرک هاگن اب و دیاهتسشن امنیس یلدنص یور هک دینک مسجت .تخادرپ

 .دیربیم تذل دوخ دیدج لغش رییغت زا لصاح تیقفوم

 .یقلت

 یرتعیفر تیعقوم و هتفر الاب تیقفوم نابدرن زا هک مراد ار نآ ییاناوت و ماهدامآ نم

 یقیرط ره هب و هدید میلعت نم اریز دوب دهاوخ ناسآ نم یارب راک نیا ماجنا .منک بسک
 .متسه یراک ره ماجنا هب رداق
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 ' لنات لاپراک مردنس
 لمع تالضع ؛دننک لش کی دننام لصافم ک اندرد تالالتخا دروم رد مزیتونپیه

 ار درد مئالع دناوتیم مزیتونپیه دنتسه قیمع روک نیعجارم زا هک یناسک یارب .دنکیم

 ینهذ ريوصت
 دراد هک دیتسه ناتدوخ زا یملیف رگ هراظن امش .دینک نیرمت ار هاگ ادوخان ریمض هنحص

 دوخ .دننادرگ یمرب ییاسران نیا هب التبا زا لبق نامز هب ار امش ریواصت .ددرگیم رب بقع هب
 گر هب گر اپ درد هکنيا نودب دینیبب وزاب تالضع و تسد ود ره زا هدافتسا لاح رد ار

 .ددرگ داجیا هدش دای تالضع رد یندش

 هم 4 هم
۰ 

 شیپ نامز ریوصت نم .دباییم شهاک مدرد مزادرپیم مزیتونپیه نیرمت هب هک راب ره
 رد لکشم نیا .درک مهاوخ ظفح نهذ رد ار ناوزاب و تسد چم رد هضراع نیا هب ءالتبا زا

 .تفر دهاوخ رد هب نم نت زا هشیمه یارب و الماک یدوز هب و تسا نتفر نیب زا لاح

 ناکدوکاب یراتفردب

 رارق یراتفردب دروم ناشیاههداوناخ طسوت ًالومعم .کدوک نویلیم زا شیب لاس ره

 برض دروم یمکحم یاههلیسو اب ًاضعب و یلیس و دگل و تشم یاههبرض اب اهنآ .دنریگیم

 اهنت هن عوضوم نیا .دنریگیم رارق هدئامرد و سویأم و هدروخرس «داوسیب نیدلاو متش و

 رادهشدخ و یمخز زین ار اهنآ تیصخش هکلب دراذگیم یاج رب ناکدوک ندب رب ار ییاهمخز
 .دیامنیم

 چم رد ینایم بصع راشف نآ تلع دسر یم زی وزاب ۳ یهاگو تسد ناتشگنارد درد بصد چم یاهناوختسا مردنس

 , Carpal tunnel syndrome .دشابیم تسد
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 ینهذ ریوصت
 هب هدمآ دراو یحور ةبرض هک ییاج ناکم و نامز ؛یکدوک نارود ساسحا هب عوجر اب

 دروم هک یسک و دنکیم یراتفردب هک یسک شقن هب نامز نیا طقف .دروخیم مشچ

 هب ار راتفردب درف و دینک روصت گرزب ًالماک ار دوخ .ددرگیم رب .دوشیم عقاو یراتفردب

 و هماکدوخ یلکش امش نونکا .دیوش روصتم هداتفا قافتا نآ هک ینامز رد ناتدوخ زادنا

 امش هزیمآازسان لامعا و ینهد دب یاج هب .عیطم رکون کی رگید صخش و دیراد دبتسم

 اب راتفر بسانم شور و دینک تبحص بوخ وا اب و هدناشن دوخ یاج رد ار ریقح صخش

 .دیهد حیضوت وا یارب ار ناکدوک

 ییاناوت هک منکیم رد ار یناسک یاهتیدودحم 9 ماهدیسر لماک غولب هب نونکا نم

 اهنآ .مزال تیساسح نادقف و تلاهج رطاخ هب نیا و دنتشادن ار نم اب ندرک راتفر تسرد
 .دوب

 نامیاز
 هدیمان لمح عضو هک تسا کدوک دلوت ةلحرم نیلوا (نامیاز درد) نویسک ارتنک

 نانز زا یضعب هک دشاب یدب هب دیابن ًامازلا اما .تسا یک اندرد و راوشد راک نامیاز .دوشیم

 یرایشوه زا یاهلحرم هب و دنریگ رارق یصاخ شزومآ تحت نانز رگا .دننکیم ینیبشیپ
 .دننک لمح عضو رتتحار دنناوتیم دنورب نهذ

 ینهذ ریوصت
 نامیاز یعیبط راشف .تسا دوخ یاج هب نتفر و تکرح لاح رد کدوک هک دینک مسجت

 بوخ سح نیا .دیشاب هتشاد عوفدم عفد دننام یساسحا تسا نکمم .دینک لوبق ار

 نامیاز درد .دیروآیم راشف هرصاخ نگل ةیحان هب و هدیشک یقیمع یاهسفن امش تساأ

 دینک روصت .تسا ندمآ نوریب دام هچب اریز دشخب یداش ساسحا امش هب تسا نکمم
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 .دیاهتفرگ شوغآ رد .دزاسیم ینغ ار امش یگدنز هک ار ییابیز دازون هک

 .دیآ رد تکرح هب هچب مایعیبط یاهناکت اب ات داد مهاوخ هزاجا .متسه ناسنا کی نم

 تحارتسا بجوم لمع نیا مراد یرتشیب راشف اهمدزاب یور نم .تسا یوق نم سفنت
 یهار و دوشیم زاب دراد یفاک هزادنا هب محر ةناهد .دوشیم نم ةنت نییاپ تالضع هب نداد

 .دوشیم هدوشگ نیون یگدنز کی یارب

 (لمح عضو زا سپ)

 زاب تعرس هب میداع هاگن .مشابیم نامیاز تالکشم و اهدرد زا اهر و متسه تمالس نم

 نودب و مراد یدایز یژرنا نم .ددرگیمرب دشاب دیاب هک ینازیم هب مه مندب نزو .ددرگیم

 .مربیم تذل هداعلاقراخ ةبرجت نیا زا و منکیم تبقارم مدازون زا لکشم

 لورتسلک شهاک

 تحارتسا و تبثم راکفا زا یوق زور کی هدش زیوجت ییوراد ۀخسن رد هک هجنآ رب هوالع

 هب ندش قاحلا یارب مه مزیتونپیه .تسا یرثوم کمک قیمع باصعا ددمت و یداینب
 .تسا دیفم هدش زیوجت یپاذغ میژر

 ینهذ ریوصت

 امش هب ار امش نوخ شيامزآ ةگرب نیرخآ یو .دیتسه رتکد بطم رد هک دینک مسجت

 هب امش نوخ لورتسلک نازیم .دیوگیم امش هب بل رب یدنخبل اب کشزپ .دهدیم لیوحت
 .دیهدیم تسد مه اب و دینزیم دنخبل امش ود ره لاح .هتفاي شهاک و هدیسر یداع دح

 و منکیم شزرو الثم ماهتفرگ شیپ رد ار یشیدنارود و هناطاتحم یگدنز شور کی نم

 ار ماهنامداش ساسحا و درک مهاوخ رود دوخ زا ار ینارگن و راشف نم .مراد یبسانم ةیذغت
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 .دومن مهاوخ ظفح

 (یسرت انگنت) ایبوفورتسالک
 انگنت) ایبوفورتسالک ًاحالطصا ار ...و دمک ,روسناسآ دننام هتسب یاهاضف زا ینارگن

 هب تشگزاب یاهکینکت اب و دراد یکدوک نارود براجت رد هشیر سرت نیا .دنیوگ (یسرت

 رد یددعتم یاهمسجت تخادرپ نآ حالصا هب ناوتیم یحور همدص نیا زورب یلصا نامز
 :تسا نم ةقالع دروم لیذ دروم .دنراد ییاراک دروم نیا

 ینهذ ریوصت

 .دوشیم هیصوت اجنیا رد یاهفرح تسیتونپیه کی ییامنهار رظن ریز ,ینس تعجر

 سرت ساسحا راب نیلوا یارب هک ار ینس شناتشگنا اب هک دوشیم هداد روتسد عجارم هب

 عجارم هب رگنامرد .دش صخشم نامز نآ نس هک یتقو .دهد ناشن .درک رهاظ ار دوخ
 یور کاپ بآ .تسا هداتسیا راشبآ کی ریز ناتسبات مرگزور کی رد دنک مسجت هک دیوگیم

 ةدننک کاپ کی .دوشیم یراج شیاهشوگ و اهبل ؛ینیب ,نامشچ زا و دزیریم شرس

 .تسا نایرج لاح رد یلصا

 ۹ قلت

 زا هک حبص زور ره نم .مراد ساره هتسب یاهطیحم زا رتمک و موشیم گرزب مراد نم

 .متسه دیدج یاههرهچ و اهاج ندید و نتفر قاتشم موشیم رادیب باوخ

 نیئاکوک
 شنکاو کی اجنیا رد هک تسا نیا نیئاکوک قاشنتسا هب طوبرم لکشم نیرتیدج

 ون زا هداد رییغت ار نهذ تیعقاو .دنکیم هنامک همجمج نورد هب هک دراد دوجو یبصع

 دوخ یاب یکانرظع خش را زا دونم تدم نوط هایتعا .دیامنم یهدناماش

 .دنوشیم هدینت مه رد و دنزیمآیم رد مه اب ماهوا و تیعقاو اریز دزاسب نارگید
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 ۱ ینهذ ریوصت
 زا هک تسا یتسیتونپیه هب زاین الومعم دراد دوجو دایتعا هک تسا یدیدم تدم رگا

 زا لصاح جیاتن نیرتدب فرط کی ریواصت .دنکیم هدافتسا «یتمسق ود ةنحص» شور
 و درادربرد ار ییاه هیصوت تبثم ینهذ ریوصت .دهدیم ناشن ار ...و غامد نوخ لثم دایتعا
 .دیادزیم هنحص زا و دنزیم رانک ار دایتعا

 ۳ ,قلت

 یتاذ یدنماضر لابند هب الاح نیمه زا و مرادن ینویفآ هدام نیا هب یگتسباو چیه نم

 لاخبت

 هیال زا ناوتیم هدید بیسآ یاهلولس نامرد یوس هب نآ تیاده و رکف لرتنک اب

 هچ ره تمالع نیلوا روهظ زا سپ .دیزرو بانتجا اهبل یور رب نمزم و کاندرد نتسب

 ماگنه نیقلت یارب دمآراک نامز نیرتهب .دیوش هراوباوخ ةلحرم دراو ناکما دح رد رتدوز
 .تسا باوخ

 ینهذ ریوصت
 هک یتقو .دینک هدافتسا هني آ کینکت زا طسوتم حطس هراو باوخ هب ندش دراو زا سپ

 دینیبب ار ییاهلاخبت ندش رتکچوک و کچوک ,دینکیم ادا دنلب یادص اب ار دوخ شنکاو
 .دندوب هدرک راد هشدخ ار امش ییابیز هک

 .بقلت

 موشیم رادیب باوخ زا حبص هک یتقو .موش یتلاح نینچ راچد مهاوخیمن زگره رگید

 .تشگ دنهاوخن زاب زگره و دناهتفر تشز و کاندرد یاهلاخ نیا مرگنیم هنیآ هب و
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 مودناک لمحت

 .دناسرب فصن هب ر یشزیتفآ یاهیرامیب رامآ دناوتیم مودناک زا حیحص هدافتسا

 دناوتیم یکیتونپیه نیقلت اما .تسا یسنج لیم ندش مک ساسارب یتبغریب و یلیمیب

 حطس کی هب ندش دراو هک هدش تباث .دهد شيازفا ود ره درم و نز رد ار یسنج لیم

 .تسا رثوم یکیدزن یط رد یکیتونپیه کبس

 ینهذ ریوصت

 و لیم هویش نیا اب تبراقم .دینیبب ار درم ای نز طسوت ظفاحم یال ندیشک لمع

 .دنکیم رتیوق ود ره رد ار تاساسحا

 ۹ قلت

 رتشیب و دوشیم هتخیگنارب نم رد یسنج تذل یکیتسالپ ششوپ نیا دوجو اب راب ره
 دایدزا تبراقم رد ار شیاس هک تسا یفاضا تسوپ کی نوچمه مودناک .موشیم کیرحت

 (نولوق باهتلا) تیلوک
 ینارگن اب لاهسا و هچیپلد ءیگتفرگ ءندرک داب دننام یاهدور تالالتخا هک اجنآ زا

 .تسا یمئاد لکشم نیا حالصا یارب یعیبط یجالع مزیتونپیه نیاربانب دنباییم تدش
 موم ونک مان کلیات باشت ر ند ا اع نازک

 ینهذ ریوصت
 راک و هنازور کبس یاهشزرو ماجنا لاح رد یزاسندب هاگشاب کی رد هک دینک روصت

 راک ماجنا یارب ار یلخاد یاهمادنا رما نیا .دیتسه یمکش هیحان یاههلضع یور ندرک

 یور یتمالس زا ظفاحم یششوپ هک دینک مسجت نینچمه .دننکیم کیرحت رتهب
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 ریذپانخوسر 9 مواقم تالکشم لباقم رد ر اهنآ 9 دناهدش هدیشک یلخاد یاهمادنا

 و یتمالس مظنم ةمانرب کی نم .مراد هجوت هزور ره یدوبهب و تفرشیپ هب نم

 .دنام مهاوخ اهر تیلوک هب طوبرم تالکشم زا و هتفرگ یپ رد ار هنازور یتشادهب

 رتویپماک نتفرگدای
 زکرمت مزلتسم رتویپماک یریگدای رد شهوژپ شور یور هجوت نتفای تیزکرم

 ار یهار ات تسا مزال یمزیتونپیه دوخ کبس تلاح کی اهنت .تسا راگدنام و ایاپ یساوح

 .دزاس نشور رتویپماک شناد یوداج زا قالخ هدافتسا یارب

 ینهذ ریوصت
 هاگتسد نیا لباقم رد رتویپماک اب راک لمعلاروتسد هجرتفد ةعلاطم نیلوا زا سپ امش

 .دینکیم هدافتسا دروبیک زا دیاهتخومآ هچرتفد زا هک یروط ًاقيقد امش .دینیشنیم

 یارب و تسا نیبزیت و هاگآ امش نهذ .تسا هدش قیقد و تیوقت امش هجوت و ساوح زکرمت

 .تسا هدامآ .دیاهتخومآ هک یدیدج تاعالطا دربراک

 ره دناوتیم یسک ره .درب مهاوخ راک هب و مریگیم دای ؛هدرک هعلاطم ار شناد نیا نم

 رداق ماهدنیآ فادها یارب و دوب مهأوخ روبص نم .مناوتیم مه نم .دهدب ماجنا یراک
 .منک هدافتسا رتویپماک زا دوب مهاوخ

 ساوح زکرمت

 ةدیا کی هب هجوت رد اهبارطضا و اهشیوشت ندرب نیب زا ییاناوت ساوح زکرمت



 هتفرشیپ مزیتونپیه د ۸

 :تسا مزال ساوح زکرمت هک دراد ییاهاج مامت رد یفرگش ریثأت مزیتونپیه .تسا یزکرم
 ار اهنآ دی ذج یاهنیقلت هب هجوت و طوبرمان راکفا زا نهذ هیلخت .هریغ 9 شزومآ راک دننام

 .دنکیم لدبم تیعقاو هب رتدوز

 ینهذ ریوصت
 .نک کاپ هتخت رگید تسد رد و چگ تسد کی رد .دینیبب هایس هتخت لباقم رد ار دوح

 نکمم یتح .دینکیم کاپ و هتشون مظنم روط هب و مارآ ار ی ات فلا زا ابفلا فرح ره امش

 یور و دیدرگرب دوخ مسجت هب ًاروف امش اما دنک روطخ امش نهذ هب مه رگید راکفا تسا

 دیک راک نا

 نیقلت

 رانک رگید راکفا ةمه مراداو راوشد یاهراک هب ار منهذ هک یتقو .مراد یمظنم راکفا نم

 ار یگدنز رد تفرشیپ تابجوم قیرط ره هب هتفرشیپ ساوح زکرمت .دنوشیم هتشاذگ
 .تخاس دهاوخ مهارف میارب

 ندش یطرش
 نآ رب ار ام ءام گنهرف .دننک دوبان ار دوخ سفن هک دناهتفرگ دای هاگآدوخان اهناسنا

 رمع لاس ۲۰ یلا ۱۰ ات هک یتافیلبت طسوت ام .میشاب تامعن و بهاوم رازگرکش ات درادیم

 اهنیقلت نیا زا یلومعم مدآ کی .میاهدش یزیرهمانرب دهدیم صاصتخا دوخ هب ار ناسنا
 ءاههناسر طسوت ندش یطرش میقتسم ریغ رطاخ هب مدرم زا یدایز دادعت .تسین هاگآ

 .دندرگ حیذ ات دنوریم دوخ هاگراتشک یوس هب مارآ دنفسوگ دننام

 ینهذ ریوصت

 هک ار یناگرزاب یاهمایپ و دیاهتفرگ تسد رد ار نویزیولت لرتنک هک دینک روصت

 یورین هک دینک مسجت ار ینوتراک .دینکیم شوماخ ار دوش ءاقلا امش هب دیهاوخیمن
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 .دگنجیم نآ اب و هدرب شروی زغم هب نمشد

 .یقلت

 ملاس هک داد مهاوخ ماجنا ار یراک طقف نم .متسین هتسباو نارگید یزیرهمانرب هب نم

 یگنهامه

 عورش زغم رد باصعأ 9 تالضع ءاهمادنا یبصع یاههدنتسرف بسانم درکلمع

 خساپ هدننک باجم نیقلت و قالخ ینهذ ريوصت تردق و مزیتونپیه هب هک دوشیم
 .دهديم

 ینهذ ریوصت
 ار دوخ دنک تکرح .دیتسه یمزر یاهشزرو ماجنا لاح رد سالک رد هک دینک مسجت

 هاجیا رد شزرو شقن زا یاهنومن امش .دینک هجوت دوخ ةنارهام یاهشنکاو هب و دینیبب

 .دنکیم نیسحت ارامش تفرشیپ «سالک نیا .دیتسه تراهم

 .یقلت

 یداع مندب و زغم قیرط ره هب .مراد ار تفرشیپ ییاناوت موادم شزرو و نیرمت اب نم

 .كدنمسه

 یزاس ابیز یاهیحارج

 رد بآ زا دیهاوخیم امش هک یزیچ هب هیبش رتشیب ندب و تروص یزاسابیز و دوبهب
 درد .دینک هدامآ جیاتن نیرتهب یارب ار دوخ امش رگا .دراد یگتسب نهذ یراکمه هب دیایب

 .تشاد دهاوخ دوجو یرتمک
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 ینهذ ريوصت
 رد ار یلرتنک هاگتسد امش .دینک روصت ینویزیولت یوداج کی ماجنا لاح رد ار دوخ

 ار ییاهباختنا مامت .دیهد رییغت ار ناتدوخ سکع نآ هلیسو هب دیناوتیم هک دیراد تسد
 .دیدش یضار ًالماک هک یتقو ات دیزاسب دیراد تسود هک

 نیقلت

 دهاوخ مدرکیم ینیبشیپ هک هچنآ زا رتهب یتح جیاتن و مهاوخیم هچ هک منادیم نم
 .دهد ماجنا یلاع راک کی هک منکیم ءاقلا مکشزپ هب و متسه تحار رامیب کی نم .دش

 یلآ کی یزور یاهدور تاکرح .تسا هتفرگ راک هب کینکت نیرتهب یمزیتونپیه دوخ
 دئاز داوم عفد .دنک داجیا یگدنز رد ار یتوافتم یتمالس دناوت یم مظن .تسا یعیبط راب هس

 «بآ اب (تاجیزبس یدایز رادقم) ربیف یواح ییاذغ میژر بیکرت ةلیسو هب ندب زا یمس

 ,یگتشابنا و مکارت زا یراددوخ اب یشراوگ متسیس شزومآ رتمهم همه زا و شزرو «هویمبآ

 .دنکیم یریگولج تسوبپ زا

 ینهذ ریوصت

 هب و یناسآ هب عفد لمع .دیراد عفد ساسحا و هتسشن تحار تلاوت رد هک دینک روصت

 ار دوخ دیرادن راشف و هچیپ لد و تسا بوطرم و مرن عوفدم .دریگیم تروص یعیبط روط
 .دیاهتشاد عفد یدایز رادقم و دیوشیم دنلب هدرک زیمت

 نیقلت

 دوجو یشنت چیه نم ةنت نییاپ تالضع رد .دنکیم راک بوخ نم یشراوگ متسیس

 تاکرح ات مشونیم بآ یدایز رادقم و دروخ مهاوخ اذغ تسرد هشیمه نم .درادن

 .مشاب هتشاد یدنیاشوخ و مارآ «لماک یاهدور
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 یمشچ یاهزنل

 مسجت اب .دنهدیم جرخ هب تیساسح مشچ حطس رد زنل نتشاذگ هب تبسن هک یناسک

 .دریذپب ار نآ دناوتیم رتتحار مشچ رد زنل ییابیز ریثأت

 ینهذ ریوصت
 هیبعت دوخ نامشچ رد ار اهزنل و دینکیم هاگن یراوید ةنيآ کی هب هک دینک روصت

 لخاد ار نآ سپس .دینیبب ناسآ تکرح کی رد عیام ندربراک هب لاح رد ار دوخ .دینکیم
 .دینزب دنخبل ناتدوخ هب .دینزب مهرب مشچ و هدرب ورف مشچ

 و دنشابیم مدوخ ندب زا یوضع ییوگ یاهزنل .ماهدرک تداع ساسحا نیا هب نم
 .مراد یبسانم و بوخ دید اهنآ اب نوچ دنتسه بسانم الماک

 تیقالخ
 داجیا یکیتونپیه تلاح کی رد هک تسا یراکفا هب هدش ماهلا مش زا ثعبنم عارتخا

 رد ار یمهم شقن یزاسگنهآ و یرادید یاهرنه ؛ناسنا یاهشالت مامت نایم زا .ددرگیم
 یاهراک زا یرایسب لیمکت و ماجن هب رجنم افلآ ةلحرم .دنیامنیم ءافیا ناسنا تفرشیپ
 .تسا هدش یکینورتکلآ و یرنه

 ینهذ ریوصت

 رب یرورم دیهاوخب امش رگا .دوشیم بسک دیدش هجوت و زکرمت اب هدش هنیداهن مسجت

 مسجت دوخ یرنه راثآ زا گرزب هاگشیامن کی .دیشاب هتشاد دوخ زیمآتیقالخ تیقفوم
 یقیسوم هب رگا .دننکیم دیدزاب اجنآ زا امش راثآ هب دنمقالع مدرم زا یدایز دادعت هک دینک

 ار امش گنهآ ناگدنزاون و دیتسه ترسنک کی رد هک دینک روصت دیتسه دنمقالع

 .دینک مسجت ار هلهله و قیوشت .دنزاونیم
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 ات تشگ مهاوخ زاب هراو باوخ ۀلحرم هب موشیم دنسپ لکشم یلیخ هک هاگ ره
 هک متسه یزیچ ره یاراد اریز دش مهاوخ قفوم نم .مهد ءاقترا ار مایرنه دادعتسا

 .مریگ رارق ریدقت و نیسحت دروم و هدش هتخانش

 ییادزهفارخ
 یناسک بلغا دننکیم تمدخ دوخ هب طقف هک ینأربهر ةدش تیاده ءوس ناوریپ

 و لوپ زا هک دنوشیم یسک ور هلابند و ماد رد و هدوب یفاک سفن هب دامتعا دقاف هک دنتسه

 هداد یزغم یوشتسش طلغ یبهذم هبش یاهرواب اب بلغا اهنآ .دنکیم هدافتسا اهنآ یژرنا

 ماد نيا زا ییاهر یگنوگچ اجنیا رد .دوشیم ینعمرپ ناشیگدنز رواب نالف اب هک .دنوشیم
 .تسا هدمآ

 ینهذ ريوصت

 ییاهلاوس ندیسرپ اب هایس ۀتخت کینکت .تسا ینابرق باختنا تلع فشک ماگ نیلوا
 :لیبق زا ییاهلاوس هتبلا .تسا دمآ راکاجنیا رد هاگ ًادوخان ریمض زا

 ؟ماهدرک مگار یزیچ هچ یگدنز رد نم
 ؟مسرب دوخ یناسنا ماقم نیرتالاو هب مناوتیم هنوگچ

 هدش صخشم نینچ شدصقم هک دینک مسجت یسوبوتا نامرف تشپ ار دوخ دعب
 .«یبایماک »

 ۰ : ق 1

 اجنآ هب هنوگچ و موریم اجک هب منادیم .مراد تسد رد ار شیوخ یگدنز نامرف نم

 .تسا طوبرم نم هب دتفیب یقافتا تسا رارق رگا .دیسر مهاوخ
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 یکینورتکلا یاضف - سرتسا
 نرق رد رما نیا .دنریسا یژولونکت ماد رد هک دناهتخاس ییاتابر اهناسنا زا اهرتویپماک

 و طسب یرتشیب دح رد ار یژولونکت هک دنک قیوشت ار ناعرتخم دناوتیم طقف دیدج

 قحلم یناهج ریوصت کی هب ناگدننک تکرش «تنرتنیا هب ندش لصو اب .دنهد هعسوت
 تسرد و هناقداص یاههار زا رتمک بلغا هک دننکیم رارقرب طابترا یدارفا اب و دنوشیم

 .دننکیم یفرعم ار دوخ

 ینهذ ریوصت

 .دنراد روضح هداوناخ یاضعا و ناتسود نیرتزیزع نآ رد هک دینیبب یمسارم رد ار دوخ

 کرد .دینک هراظن رگیدکی نیب ار بوخ تاساسحا لدابت و اههسوب و اهنتفرگ شوغآ رد

 .تسا رادروخرب یصاخ شزرا زا نآ اب ندش ریگرد و یناسنا طباور

 زا نم .مدش نآ تاباعشنا مامت و تنرتنیا بوذجم هنوگچ نم هک تسین مهم چیه
 .تسا شخبتذل میارب ندوب یعامتجا و درب مهاوخ تذل یناسنا طباور

 نایاونشان یارب یکینکت

 .تسا نیگنس ناششوگ هک یناسک اي نایاونشان یارب (یاهسمال) ییاواسب مزیتونپیه

 نیاربانب دننکیم هاگن اونش صخش کی مزیتونپیه شیامن هب اهنآ ادتبا .تسا رثوم رایسب
 یاهینیقلت دوخ هک دوشیم هداد اهنآ هب تراک کی سپس .دش دنهاوخ فقاو دنور نیا هب

 بیترت نیدب رارقتسا زا شیپ ار ماگ ره یرصب یاهرادومن .دنسیونب شیور ار یصخش

 یکاح رگید تمالع .دینکز کرمت دیاهتشون تراک یور هک یزیچ یور رب .دنهدیم حیضوت

 تمالع .دیور ورف یرتقیمع ۀراو باوخ هب منکیم سمل ار امش ةناش نم هک راب ره :تسا

 ندناوخ یارب و دینک زاب ار ناتنامشچ ,مدز امش ةناش ود ره یور یتقو :رگید

 .دینامب یقاب هراوباوخ تلاح رد ناتیاهنیقلت
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 ینهذ ریوصت

 هناش ود ره رب هبرض .دور ورف رتقیمع باوخ هب ات دنزیم یاهبرض وا هناش رب رگنامرد دعب

 .دینک زاب ار ناتنامشچ ینعی

 ۹ قلت

 زا دعب یاهنیقلت زین و نیقلت یواح یاهرادومن ای اهتراک هب زاب نامشچ اب اهنآ نونکا

 .دنوشیم هریخ مزیتونپیه

 نادند درد شهاک

 داوم نودب و نزوس نودب .درد نودب یشوهیب .تحار ییاقلادوخ .قیرزت نودب
 .دراد دوجو حرط نیا هب یصخش دامتعا زا یرتالاب حطس اجنیا رد .تسا رسیم ییایمیش

 .دننکیم هدافتسا دروم نیا زا رتشیب زین ناکشزپنادند

 ینهذ ريوصت
 هتفگ یو هب سپس دور نیب زا وا رد درد زا سرت و شنت ات دوشیم هداد شمارآ رامیب هب

 نییاپ اههلپ زا هک روطنامه و هداتسیا چیپ رد چیپ ةلپهار کی یالاب دنک روصت هک دوشیم

 .دسرب رفص هب ات دنک عورش دص زا ار شرامش دیآیم

 مک مه امش درد اههلپ زا ندمآ نییاپ اب :درادیم نایب نینچ ار نیقلت کشزپنادند

 دینکیم ساسحا ضوع رد .تشاد دیهاوخن درد ًالصا دیدیسر رفص هب یتقو .دوشیم

 هک دینک روصت .دوب دیهاوخ شخب ترسم ربخ کی رظتنم و دیتسه لاحرس و داش یلیخ

 یاهدادیور دروم رد ینالوط و نیریش ۀملاکم کی و دنزیم گنز نفلت .دیتسه لزنم رد

 .دیراد هدمآ شیپ هک یبوخ
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 تحار یعونصم نادند

 تسا لاس هاجنپ زا شیب .تسه ديما یاج .دیزادنین رود ار دوخ یعونصم یاهنادند

 لیاسو لوبق و یتحار .هتشاد یسنودوترآ رد یزیمآت یقفوم و دیفم دربراک مزیتونپیه هک
 زا تحار و یعیبط هدافتسا ینهذ ریوصت داجیا رد اهنآ ییاناوت هب رامیب بناج زا یعونصم

 .دراد یگتسب یعونصم یاهنادند

 ینهذ ریوصت

 تارییغت داجیا هب کمک یارب دوخ رکف یورین زا «یکشزپنادند بطم کرت زا سپ
 و دیروخیم و هدز زاگ هقالع و تذل اب ار بیس کی دینک مسجت .دینک هدافتسا قفوم

 .دنتسه ناتدوخ یلصا یاهنادند دننام یعونصم یاهنادند دینکیم ساسحا

doeهه  
۰ 

۰ 

 ارم رهاظ مراذگب ناهد رد دیاب هک یعونصم یاهنادند و نادند هب طوبرم یاهراک
 .داد مهاوخ تداع اهنآ هب ار دوخ تعرس هب نم .داد دنهاوخ رییغت رایسب

 یگدرسفا

 .دنرادیاپ نهذ رد هشیمه هک تسا یاهنانگمغ راکفا زا یشان ءراک ماجنا رد ییاناوت مدع

 هدودز زین صخش دوخ طسوت دناوتیم تسا ییادتبا دوخ تلاح کی یگدرسفا هک اجنآ زا

 ساسحا و یدیمون و سأی .دومن نآ نیزگیاج ار رکف زا یرتهب یساسحا تلاح و هدش

 .دوریم نیب زا یرگن فرژ نیا اب یهانپیب و یسکیب

 ینهذ ربوصت

 .دیهدیم باوج نفلت هب دیراد هک دینک مسجت .هراو باوخ حطس هب ندیسر زا سپ

 نادنخ ار دوخ .دیتساوخیم ار نآ اهتدم هک یزیچ .دینکیم تفایرد ار یمهم ربخ امش

 یفنم ندودز یارب .دیراذگب رانک ار ناتیگدرسفا ات دیاهدامآ نونکا امش دینیبب لاحشوخ و
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 .دنوش رارکت بلغا و دنشاب هدش یحارط دياب اهنیقلت .نهذ رد هتفر ورف ةنهک یاهیفاب

 .دشخب تعرس ار یدوبهب دنور دناوتیم یاهفرح کی طسوت هدش طبض تساک راون کی

 هب نم هتفاي ینوزف نم رد تیقالخ و یژرنآ و مباییم یدوبهب مراد منکیم ساسحا

 .دنکیم هبلغ نوکس و سای رب ناوارف دیما .مشيدنایم تبثم راکفا

 ییادز مس

 ای دنشکیم اناوج یرام «هدش لسوتم تایناخد هب .دیتسه جراخ لرتنک زا هک یناسک
 :دنوشیم راتفرگ ردخم داوم هب دایتعا ماد رد اهیضعب ارچ .دننکیم قاشنتسا نیئاکوک

 توافت ؟دنوریمن نآ لابند رگید هتفرگ رظن رد ار اهنآ رب هدراو تامطل و اهنایز و ررض هیقب

 و تیبثت یارب یجراخ یلماع یوجتسج رد هدننک فرصم هک تسا نیا هورگ ود نیا نايم

 عبانم هب ینطاب ظاحل هب و نورد زا دنکیمن فرصم هک یسکاما تسا دوخ ندرک هاورهبور
 .دسریم یتاذ

 ینهذ ریوصت
 کی رد امش .تسا شور نیرترثوم .بآ فرصم کینکت ماگنه هب ییادز مس دنیآرف

 زا یهلا دیفس رون کی تسا رطخیب و قمع مک بآ هدیتسه روانش زیمت بآ زا مرگ هچایرد
 رد جنفسا .دیتسه گرزب جنفسا کی امش هک دینک روصت .تسا هتفرگ ندیبات امش رب الاب

 .منکیم یهت ,یبناج ضراوع مامت و لکلا .ردخم داوم «لگنا هنوگ ره زا ار دوخ ندب نم

 .درک مهاوخ کاپ منهذ زا ار نیگآرهز راکفا و مشونیم یدایز تاعیام و بآ
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 یتباید ییاذغ میژر مظن

 لکشم راچد دوخ تخس و تفس میژر ظفح رد اهیتباید ,رکف لرتنک یعون نودب

 شور نیرتنئمطم .دشاب یگدنز و گرم عوضوم دناوتیم دروم نیا یخرب یارب .دنوشیم

 .تسا مزیتونپیه رنه یریگدای .مظن ظفح یارب

 ینهذ ریوصت

 جیاتن و «هتفرگ تسد رد ار امش شیامزآ هگرب یو .دینیبب کشزپ بطم رد ار دوخ

 .دینزیم دنخبل امش ود ره .تسا یضار وا .دهدیم حیضوت ناتیارب ار شیامزآ نیرخآ

 .هتفر نیب زا الماک نم رد ینیریش ندروخ هب لیم و تسا

 نالولعم یزومآراک

 یور نتفای تیزکرم اب دنناوتیم مادختسا طیارش دقاف دارفا و راکیب دارفا ةتسد ود ره

 یوس هب ماگ نیلوا .دننک کرد ار دوخ ةوقلاب لماوع نیرتلماک .دوخ یاهیدنمناوت

 ندرک تحار یارب اهنت هن ناشرکف تردق زا دنتسه یمسج تیلولعم یاراد هک یناسک

 زا زین ناشسفن تزع ظفح یارب هکلب دنریگیم کمک درد نتساک و یکیزیف یاهراک

 .دنیوجیم ددم رکف تردق نامه

  ینهذ ریوصت

 هک تسا تصرف هرجنپ نیا .دینکیم هاگن نوریب هب و هداتسیا هرجنپ ۀشیش تشپ امش

 رتشیب دیامنیم گرزب .دشاب دیتسه هک هچنآ زا شیب دناوتیم هک یمسجت ةزادنا هب ار امش

 .ناوتان ات دینیبب اناوت ار دوخ
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 نیقلت

 رورغ ساسحا مهد ماجنا مناوتیم هک یراک زا و هدرک رایشوه ار دوخ یهاگآ نم

 ماهتفرگ رظن رد دوخ یارب ار یفادها و مربیم تذل تفرشیپ یارب شزومآ زا نم .منکیم
 .مراد ار اهنآ هب ندیسر راظتنا هک

 یداوسیپ
 نیا رد .دنکیم کمک عجارم ساوح زکرمت نداهن تیزکرم هب یکیتونپیه تردق

 دوخ زا هدافتسا و یریگدای .دراد دوجو یناوارف تسردان یاهصیخشت هطیح

 نایم زا ار سرتسا و بارطضا مزیتونپیه .دشخبیم تردق التبم دارفآ هب یمزیتونپیه

 .دوش یلوتسم اهتیدودحم رب درف ات دنکیم زکرمتم ار زغم تردق و درب دهاوخ

 نیا .تسامش ةقالع دروم ًاصوصخم عوضوم ةرابرد هک دینیبب یباتک بوذجم ار دوخ

 .دینزیم قرو شیپ زا رت عیرس ار باتک تاحفص امش بلطم مه دراد ریوصت مه باتک

 قلت

 و شوه یاراد نم اریز مناوتیم مه نم سپ دناهدمآ قئاف طیارش نیا رب نارگید

 .تفرگ مهاوخ هدهع رب ار تفرشیپ تیلوئسم نم .مراد ار تفرشیپ ییاناوت و متسه تواک ذ

 قالط

 یراگزاسان و مهافت مدع هک دماجنایم قالط هب اهجاودزا دصرد تصش دودح هزورما

 و ناکشزپناور هک ینارامیب دصرد دون زا شیب هدحتم تالایا رد .هدیدرگ رک ذ نآ یلصا تلع

 .دنراد یگداوناخ تاللکشم .دننکیم هعجارم ناواکناور
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 ینهذ ريوصت
 تاساسحا .دیتسه ناترسمه قشاع دیدرک کرد هک دیهد عوجر ینامز هب ار دوخ رکف

 ار یو هک ییاج نیلوا و هملاکم نیلوا .دیروآ رطاخ هب ار وا یکیزیف تیباذج زین و فطاوع و

 .ددرگرب دیدرک کرت ار وا هک ینامز هب ناتسح هک دیهدب هزاجا لاح .دیروآ دای هب دیدید

 ذحفص یورار خساپ ندش رهاظ ؟ماهتفر هابتشا ار اجک ,دیسرپب دوخ رتهاگآ روعش زا نونکا

 .دینیبب دوخ نهذ

 ملکشم زا شخب نیا حالصا و لح یارب ار یراک ره هک ماهتخومآ .هبرجت نیا زا نم
 رگا .مشخب دوبهب ار عاضوا منکیم یعس و درک مهاوخ تبحص نآ ةراب رد نم .مهد ماجنا

 .دوب مهاوخ یرتلقاع صخش «هدنیآ یگداوناخ طباور رد تشادن یاهدیاف

 باوخ ریبعت

 زا یمایپ ایور :دیوگیم دیورف هک هنوگنامه .تسا صخش زار یایند هب یاهرجنپ باوخ
 مزیتونپیه تسا هداشگان و رهم هب رس یاهمان نوچمه ددرگن کرد رگا و تسا هاگ ًادوخان

 ییاهوگلا شیپ و اهناشن هکلب دنادرگیمرب ار ایور اهنت هن و تسا یزاس راکشآ کبس کی
 .دنکیم ریبعت .دنیامنیم زاربا ار رکف هاگ ًادوخان هک

 ینهذ ریوصت
 دعب بش ًاحیجرت :نتفر باوخ هب زا لبق تسرد ؛ایور یروآدای یارب نامز نیرتهب

 یلبق یایور ندروآدای هب یور .دیوشیم یهاگنابش باوخ ةناتسآ دراو امش یتقو .تسا

 نیا .دینک لاوس نآ موهفم نتخاس راکشآ دروم رد دوخ نهذ زا و دینک زکرمت دوخ
 هب هک یلاح رد هک یاهنوگربا لکش ای هایس هتخت ای .هنحص کی یور تسا نکمم یروآداپ

 .دوش رهاظ .دیرگنیم نامسآ
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 و داد مهاوخ شیازفا باوخ موهفم کرد یارب ار مناوت .منیبیم باوخ هک راب ره نم

 .درک دهاوخ تفرشیپ میگدنز بیترت نیدب

 ردخم داوم هب دایتعا

 تلع و للم یتمالس کی هرامش لضعم اراکشآ هچ و هنایفخم هچ ردخم داوم هب دایتعا

 داوم هک دنهدیم شرازگ رومیتلاب رد زنیکپاه ناج هاگشناد ناققحم .تسا ریم و گرم

 داجیا ار یگتسباو و هدش یشوخرس بجوم هک دننکیم رفس زغم زا یشخب هب ردخم

 و هدرک روک ار اهتشا اهنکسم و روآباوخ یاهصرق ءاهازیژرنا ءاهشخبمارآ دننک یم

 یرتشیب یی اراک یکیتونپیه یاهنیقلت .دنرادیم رب ار مئالع زا یخرب طقف اهردخم كیقب

 .دنراد یمرب نایم زا ار بارطضا و سرتسا دننام یلصا للع بلغا نوچ دنراد

 ینهذ ريوصت

 رهش ةموح رد ابیز زور کی رد .دینک روصت یعیبط و ملاس .بوخ تلاح کی رد ار دوخ

 هب یدایز یدنسرخو یدنماضر ساسحا و هتفای هعسوت امش ساوح مامت .دینک یم شدرگ

 .تساه دایتعا و اهیگتسباو مامت هب یرهزداپ نیا .دهدیم تسد امش

 مییانیب سح .دوشگ مهاوخ مندوب هدنز زا ندرب تذل یارب ار دوخ ساوح ۀیلک نم

 مهاوخ سفنت ار یتسه ةحيار نم .دینش دنهاوخ اههنارت میاهشوگ .دنیبیم ار اهییابیز

 .درشف مهاوخ شوغآ رد مراد تسود هک ار ییاهنآ و درک

 . . ندروخ هب طوبرم یاهلالتخا

 .تسا رکف و مسج تمالس بسک لماع نیرتمهم لداعتم و بسانتم ییاذغ میژر کی

سه ییاذغ تالالتخا هلمج زا غارفتسا :یگنسرگ ءاهلهسم ندروخ «یروخرپ
 هک .دنت
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 دنهاوخ یپ رد ار یهجوت لباق جیاتن و هداد ناشن شنکاو یکیتونپیه ریبادت اب هطبار
 شنکاو متسیس ات ینعی .دوریم رتارف روعش و یهاگآ زا ندروخ اذغ هب تداع اریز تشاد
 یاهتشا راچد هک دنتسه یتاناویح اهنت اهناسنا .دوریم شیپ راک دوخ یبصع هاگتسد

 .دنزرویم تردابم ندروخ هب تسا مزال یتمالس یارب هک یرادقم ربارب ود اهناسنا رثکا

 ینهذ ريوصت
 رانک و رس تشپ .لباقم زا ار دوخ .دینک روصت هفرط هس یدق ةنیآ کی لباقم رد ار دوخ

 .دیهد ماجنا .دریذپ تروص دیهاوخیم ناتدوخ دروم رد هک ار یتارییغت مامت .دینک هراظن
 نیرتهب هب ندیسر یارب فده خیرات و راوید یور میوقت هب .رتمادنا کیراب و رتراوتسا
 هب هک دینک تقد .دینک نزو ار ناتدوخ و هتفر هنزو کی یور لاح .دینک هجوت دوخ ریوصت
 رد دنکیم غیلبت ار یسابل لدم هک یسک دننام دیراد هک دینک روصت .دیاهدیسر ناتفده

 .دننزیم تسد امش یارب راضح .دینکیم راک .دیراد تسود هک یاهزادنا

 سح و مراد تیاضر ساسحا یفاضا یرلاک دوجو نودب .مشکیم هک یسفن ره اب
 یوریپ یداع نزو بسک یارب یاهتکن جنپ ةمانرب کی زا نم .تسا رپ ماهدعم هک منکیم
 :منکیم

 ندروخ نتخادنا قیوعت هب ۱
 یرلاک مک یاهاذغ باختنا ۲
 اذغ مارآ یلیخ ندیوج ۲

 رتهب زاس و تخوس یارب قیمع یاهسفن ندیشک ۴
 موادم شزرو ۵
 اهتفرسپ فذح ۶
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 یرارطضا یاهکمک

 مزیتونپیه زا هدافتسا هک دنهدیم شرازگ یتشادهب یاهتبقارم نانکراک و ناراتسرپ

 .تسا یداینب یاهشور رياس و ناهد هب ناهد سفنت هب دیفم یقاحلا دروم کی

 .دشاب هتشاد یراکمه ًالماک ات دنکیم هدامآ ار رامیب و عفر ار ینارگن مزیتونپیه

 ینهذ ريوصت
 طقف :دنکیم فیصوت نینچ ار یدوبهب یتشادهب یاهتبقارم نانکراک زا یکی

 و الاب سفن ره اب هک دینیبب ار دوخ مکش .دیشکب قیمع یاهسفن و دیدنبب ار ناتنامشج

 .دینک روصت هتفای افش ًالماک و تمالس و تحص لامک رد ار دوخ .دوریم ن يیاپ

 قلت

 دوخ یتمالس هب نم .تشذگ سناژروا و یرارطضا تلاح نیا :دییوگب دوخ هب

 .دنکیم نوزفا ارم یژرنا ندیشک سفن .ماهتشگزاب

 یفطاع غولب

 یبرخم یاهداقتنا ورین نیرتتردق رپ .دنوشیم عورش دوز یگدنز رد یفنم تاساسحا
 ار دراوم نیا هظفاح کناب .دوشیم دراو کدوک هب لاس شش زا لبق نینس رد هک تسا

 قشع کی نادقف .مینک زیمت و هتسش ار نآ و هتفر رابنا نیا هب دیاب ام .دنکیم هریخذ

 ینطاب کدوک و هدرزآ ار کدوک ناور .قلطم قشع کی .طورشم ریغ و طرش و دیقیب

 .تسا نآ ناربج ناهاوخ لد هت زا لاسگرزب صخش

 ینعی غولب .دننک تفرشیپ دیاب یگدنز زا یاهلحرم ره و نس ره رد و دنناوتیم مدرم

 اب ار تاهناقشاع ساسحا ات ینک رادیب ار دوخ زاین هک یدازآ ینکیم ساسحا وت هکنیا
 .ینک تمسق یرگید



 ۲۳۳ 9 هتفرشیپ مزیتونپیه

 ینهذ ریوصت
 نوریب رد هک دینک روصت .دیاهدش اهراپ درط دیدرکیم ساسحا هک دیدرگرب ینس هب

 خساپ هکنیا ضحم هب .دينکیم یگدنز کدوک کی دننام و هداتسیا یاهناخ ةرجنپ تشپ

 .دینک هجوت هداوناخ و نیدلاو راتفر هب ,دیدرک هدهاشم ار ناتیکدوک نارود

 .تسا یفطاع غولب یارب رگنینم ۀسسؤم یاهسایقم و دعاوق ساسا رب لیذ دراوم

 .منک لیدعت ار بولطمان طیارش مناوتیم نم (فلا
 .متسه دازآ هرهلد و شنت یاههناشن زا نم (ب

 مییب رنک تیعقاو اب زمآهحلاصم قیرط زا مرداق نم (پ
 .نتفرگ زا ات مرتدنسرخ نداد زا نم (ت
 .متسه طابترا رد نارگید اب لباقتم یتیاضر ساسحا اب نم (ث

 تیاده هحلاصم هب «دعب و تیقالخ هب ار نآ و هدرک هیفصت ار هناتسودریغ یژرنا نم (ج

 .منکیم
 .متسه اراد یدنسپدوخ زا رتشیب ار نارگید نتشاد تسود تیفرظ نم (چ

 یراردا بش

 دروم نیا .تسا عیاش رایسب دننارگن یزیچ دروم رد هک یناکدوک دزن رد یراردا بش

 دراوم رثکا رد بلغا لکشم نیا راچد ناکدوک.دشاب یناور ای یکیزیف یلکشم تسا نکمم
 ناوتیم تروص نیا رد .تسا نیدلاو زا یکی و کدوک ن ایم لاعفریغ و ناهنپ یدرمت یلجت
 .دشاب هتشادن یراردا بش رگید ات داد شزومآ ار کدوک مزیتونپیه اب

 ینهذ ریوصت

 :دینک فیصوت شیارب ار مسجت نیا دور باوخ هب بش کدوک هکنیا زا لبق
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 هفقویب تعاس یاههبرقع و دینیبیم دوخ باوختخر یالاب ار یتعاس امش .تسا یراج

 رد ار دوخ و دیاهدش رادیب نونکا .دیوشیم رادیب باوخ زا امش هک یتقو ات دنتکرح رد

 باوختخر هکنيا نودب دیدوب هدیباوخ ار بش مامت امش .دینکیم ادیپ کشخ باوختخر

 :دینک رارکت نم زا سپ لاح .دینک سیخ ار دوخ

 بقلت

 مهاوخ مامح هب باوخ زا شیپ بش .موشیم رادیب کشخ و زیمت یباوختخر رد نم

 .دنام مهاوخ کشخ حبص ات ار بش مامت و تفر

 عرص
 دوریم راک هب ؛دنتسه نمزم ًاتاذ هک هلمح عون تسيب زا شیب فیصوت یارب هژاو نیا

 هک نآ عون نیرتگرزب .دنتفایم قافتا یاهرود تروص هب تالمح نیا هک تسانعم نادب نیا

 دایز نآ رتفیفخ لکش .دوش یشوهیب هب رجنم تسأ نکمم تسه زین نآ عون نیرتیدج

 تعرس هب مه یرایشوه و دوش دودحم یتروص تالضع هب تسا نکمم و دشکیمن لوط

 ار تالضع یگتفرگات هداد شزومآ رامیب هب دناوت یم تسیتونپیه کشزپ کی .ددرگیم رب

 هداد حیجرت ینامرد ظاحل زا یمزیتونپیه دوخ .دروآ لمع هب یریگشیپ نآ زا ای لرتنک

 و هدش هراو باوخ حطس دراو (ندش هریخ) هجوت ةهظحل کی یط عجارم نیاربانب دوشیم

 .دنامیم یقاب لداعتم دح رد یعیبط و یداع یرایشوه کی اب

 ینهذ ریوصت
 اجنیا و دهاکیم ار (کچوک و گرزب عرص) عرص عون ود ره تدش مزیتونپیه راهم

 هلمج تمالع نیلوا رد .دشاب دنمدوس رایسب دناوتیم یمزیتونپیه دوخ زا هدافتسا

 ییوداج ۀنیآ هب .دناسرب لقادح هب ار هثداح ات دنزیم هبرض دوخ زغم یورین رب درف ,نکمم

 دینکیم راک رتویپماک کی اب رگا .دینیبب ار دوخ سفن هب دامتعا زا یکاح دنخبل و هدرک هاگن

 در لاح رد سح نیا .دینک هدهاشم روتینوم ةحفص رب ار تاملک نیا روهظ تسا نکمم
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 نیقلت

 رب هبلغ ناوت نم .تشگ دهاوخن زاب زگره و تفر دهاوخ .تسا نتفر لاح رد لکشم نیا

 اهنآ هب و تسا مندب یاهلولس مامت هب یکیرتکلا مئالع لاسرا لاح رد مزغم .مراد ار نآ
 .دنرادرب نایم زا ًاروف ار یرامیب یاههناشن هک دهدیم نامرف

 (ییامن تروع) ییامندوخ
 روظنم هب اههبیرغ هب دوخ ندب یاضعا ندنایامن رد صخش یداعریغ و دیدش ةزیگنآ

 نز تیصخش کی هب هژاو نیا .دنیوگ ییامن تروع ًاحالطصا ار اهنآ یناوهش هجوت بلج
 امن دوخ درم راتفر نیا لباقم طقن .هریغ و زاب هنیس یاههصاقر دننام ددرگ یمرب امندوخ

 کی کمک هب یناور - یسنج لکشم نیا .تسوا یعقاو تخانش زا عنام وا ' شیتف هک تس
 .دراد زاین یاهفرح رگنامرد

 ینهذ ریوصت
 و در رد ار دوخ .دینک روصت مارتحا اب موت هفرط ود ةناقشاع ةطبار کی ریگ رد ار دوخ

 .دراد تیحجرا نت تخانش رب هک دینیبب یراتفر ریثأت لدب

 .یقلت

 بلج رد سفن هب دامتعا و تزع یاراد نم ماهتفای غولب رتالاب یحطس هب نتفر یارب نم

 .متسه بسانمان راتفر زاربا نودب قوشعم

 .تسا هدمآ یدعب تاحفص رد یسنج - یناور لالتخا نیا حیضوت .
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 !هزور

 یافص زا یاهلحرم رد یتح ای ددرگ لمحت دناوتیم یناحور قیمع یرگنفرژ و هیکزت

 .دناسرب لماکت هب ار حور و هدرک کاپ ار یمدآ مسج دناوتیم هزور .دشاب شخب تذل ینطاب

 .دومن نآ هب تردابم کشزپ دییأت ای و رظن ریز دیاب اما

 ینهذ ریوصت
 یتمالس هب هزور اب دهاوخیم یسک رگا .تسا دیفم اجنیا رد ت مثم تعجر ؟ینکت

 کی .ددرگیم تیوقت هزیگنا ملاس میژر کی هب ندیبسچ اب .دباي تسد قفوم و لماک

 .دنکیم هتخیگنارب ار درف هزیگنآ هزور ۀرود یط رد هدش تیاده یرکف تکرح

 ۳ قلت

 ۀمادا تهج و هدوب مظن یاراد نم .مبلطیم ار نآ دیاوف مامت هزور ةمانرب نیا زا نم

 .ماهدش هدامآ مرمع ۀیقب یارب ملاس یوگلا کی

 طرفم یگتسخ

 هب هکلب تسا نژیسک | دوبمک و هناریقف هیذغت زا یشان اهنت هن نمزم یگتسخ ساسحا

 هب اهشش تیفرظ شيازفا و اضف ندرک زاب اب .دراد یگتسب زین یناور و یحور یاهراشف
 یگتسب درف ره ینامسج بسانت تلاح هب طرفم یگتسخ .ددرگیم هدوزفا نژیسک | نازیم

 .دراد

 ینهذ رب وصت

 ریوصت هب طسوت درف ره ینامسج یساسا یاهزاین ندرک رادیب ینعی نت یرایشوه
 یتورث یتمالس هکنیا نتسناد اب ایآ .لماک تمالس رد ندب یاهمتسیس مامت ندناشک

 هدنسیون هک اجنآ زا و تسا توافتم مالسا هزور اب اما «دراد دوحو مه نایدا رباس رد هزور هک تسا رکذ هب مزال .

 .تسا هتشاد هراشا نآ هب تیحیسم هاگدید زا اذل تسا یحیسم مناخ کی باتک
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 ؟دورب نیب زا دنمشزرا تورث نیا هک میدادیم هزاجا مه زاب ام تسا ییارذگ و اهبنارگ
 هب اهمتسیس نیا .تسا ندب یلخاد یاهمتسیس مامت یراکمه مزلتسم بوخ یتمالس
 :دنشابیم لیذ بیترت

 نوخ شدرگ متسیس .۱

 سفنت متسیس ۲
 شراوگ متسیس ۲

 یبصع متسیس ۴
 یاهدغ متسیس .۵

 ینالضع متسیس ۶

 یلسانت متسیس ۷

 نخ قلت

 زا کی ره رد ار لاجنجرپ و هتفرشیپ یتمالس زا یوق ینیب نتشیوخ کی نم
 :دروآ مهاوخ تسد هب یساسحا و یرکف هچ و یجراخ و یلخاد هچ مندب یاهمتسیس

 دنکیم نوزفا ار تردق نامیا
 داجیا دناوتیمن نامیا نودب مسجت هک دناهدیسر رواب نیا رب تسا یدیدم یاهتدم

 ماغدا مه رد ار دنموزرآ راکفا طقف ینهذ ریواصت .یوق رواب متسیس کی نودب .ددرگ
 میوشیم هتخیگنارب ور نیا زا میشاب هتشاد یاهجیتن هب تبثم داقتعا ام یتقو .دنیامنیم

 ماجنا ار یراک دیناوت یمن هک دییوگب ناتدوخ هب امش رگا .میورب بولطم جیاتن لابند هب هک
 دیشاب هتشاد دوخ زا یرتشیب راظتنا یتقو .دسریم ماجنا هب و هدش هتفریذپ رواب نیا دیهد
 .تشاد دیهاوخ یرتشیب یهدزاب

 ینهذ ریوصت
 ار جیاتن نیرتهب بسک ناونع و دینیبب ار ینویزیولت ای ییامنیس ملیف کی هنحص
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 .دینیبب ناتیگدنز عون و راک یارب شاداپ کی تفایرد قحتسم ار دوخ .دیوش روصتم

 منک مسجت ار نآ متسه رداق نم .مسرب میاههتساوخ هب دیاب و مهاوخیم .مناوتیم نم
 .دروآ مهاوخ تسدب ار نآ و مناوتیم نیاربانب و مراد رواب نادب و

 بذاک هظفاح مردنس

 طسوت سپس و هدش بوکرس بلغا یکدوک نارود رد ناکدوک اب یراتفردب تارطاخ

 زا یخرب ددرگیم ءایحا تایئزج اب ًاددجم مزیتونپیه قیرط زا یکدوک نارود هب تعجر
 داقتعا و رواب تلع هب و هدش ءزج ءزج هرطاخ دنیوگیم اهنآ .دنتسه هدرم نادنمشناد

 .تسا تابثا لباق یرایشوه تلاح رد دراوم نیا تحص هناتخبشوخ .تسا ینیبزاب ةدامآ

 رد .دريذپیم ماجنا یتشگنا مئالع زا هدافتسا اب راکدوخ یبصع شنک او قیرط زا رما نیا

 :تسا هدمآ نآ ندرک راک یگنوگچ اجنیا

 ینهذ ریوصت
 هب یتاعالطا نداد زا سپ .دنکیم هدافتسا دادیور کی هب ینس تشگزاب زا تسیتونپیه

 و دوخ تسار تسد تشگنآ ندوب تسرد تروص رد یو .دوشیم هدیسرپ یتالاوس .عجارم

 هرطاخ هک یدراوم رد .دنکیم دنلب ار دوخ پچ تسد تشگنا ندوب تسردان تروص رد

 نیا زا دهدیم تمالع کشزپ هب و هدش هداد ناکت درف تسد ود ره ناتشگنآ .دشاب هابتشا

 .دوشیم حالصا یرگید قیرط هب ای هدش هتخیگنارب ینهذ ریوصت اب هرطاخ ور

 رانک میگدنز اب ات تشاذگ دهاوخ دازآ ارم تقیقح .تسج مهاوخ دوس هبرجت نیا زا نم

 .مربب تذل «یلایخ ای یعقاو .دب تارطاخ نودب میگدنز ةظحل ره زا و میایب
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 تسکش زا سرت

 دشر فرحنم تروص هب هک تسا یاهلوک .جک یاههخاش زا یرایسب ۀشیر سرت

 اهنآ اب تدش هب دیاب و دننک ناهنپ ار دوخ هیرک ةرهچ دنراد یعس هشيمه اهسرت .دناهدرک
 و کش ییانتعایب اب یلومعم مدآ کی راکفا .تخاون اهنآ رب یمکحم یلیس و درک دروخرب

 هیرک ۀرهچ درک دهاوخ یعس هشیمه سرت .دزیریم مه رد و هداتفا مظن زا اهسرت عاونا

 .مینک دروخرب نآ اب تدش هب دیاب و دنک ناهنپ ار دوخ

 ینهذ ریوصت

 ار سرت .تسا ندرک کسیر یدودح ات و تأرج مزلتسم هک دینیبب یتیعقوم رد ار دوخ
 اب هک دیتسه هثجلامیظع روسانیاد کی امش .دینیبب قمحا ینوتراک تیصخش کی دننام

 .دیهد تسکش و هدرک

 نبقلت

 .ندش کابیب ینعی نیا و مراد ار یگدنز رد تیقفوم قاقحتسا

 زاورپ زا سرت

 هب تالیخت .هدناسرت ار صخش هک تسا یمیدق یاهبرجت زا یشان بلغا زاورپ زا سرت

 و ددجم یارجا هاگآدوخان روط هب و هدش تیاده دزاسیم راکشآ ار نطاب هک یاهنحص

 .دشخبیم شمارآ رایشوه نهذ هب ًادعب هک .ددنویپیم عوقو هب هنحص نامه ملاس

 ینهذ ریوصت

 تساک راون کی یور ار نامرد .دینک عورش ار ندش یطرش زاورپ زا لبق هتفه ود ای کی

 طبض دوخ اب اهیلیخ .تسا هدیسر تابثا هب شور نیا ندوب زیمآتیقفوم .دینک طبض
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 نیقلت کی .دننکیم شوگ نآ هب زاورپ ماگنه و دنربیم امیپاوه لخاد هب ار توص

 ضحم هب و دراذگ ریثأت مزیتونپیه شزومآ رب ات دوشیم هداد درف هب لبق زا یکیتونپیه

 .دنیايب رطاخ هب روکذم یاهشزومآ امیپاوه هب صخش دورو

ee ۰ بو 

 ره .مربیم تذل هزات یاههرهچ و دیدج نکامآ هب نتفر زا نم .مزاورپ هار هب مشچ نم

 نانز یجازمدرس
 یفاک لیم ندروآ تسدب رد هک دنرادیم راهظا یسررب تحت نانز لک زا یمین زا شیب

 کیرحت هب اهنت اهنآ هک یتقو .دنتسه لکشم راچد یوق یسنج تذل جوا هب ندیسر یارب
 .دنباییم هدروخرس ار دوخ دننک افتکا نادرم

 یدام لالقتسا

 ات ددرگ یلماع دناوتیم ؛ندوب طسوتم ۀدودحم رد و ریقف هداوناخ رد ندمآ ایند هب

 ةمه .دنیامن هدافتسا یداصتقا تینما هب تیاده یارب دوخ ینهذ یژرنا زا یدارفا نینچ

 زا دیهاوخیم امش هک تسا یزیچ ندید ماگ نیلوا .دوشیم هدرورپ رس رد اهزیچ نیا

 و ...دیشاب هتشاد شرواب .دینک روصت ار نآ .دینک هدافتسا شیوخ یبایماک تلاسر نوناق
 .دیروآ گنچ هب ار نآ ..سپس

 ینهذ ريوصت
 نونکا مه رگا دینک روصت .دنک داجیا امش رد ار هزیگنا هقرج ناتنهذ دیهدب هزاجا

 .دینیبب دیشوپیم هک ار ییاهسابل .دیدرکیم یگدنز هنوگچ دیتشاد یدام لالقتسا

 یاهزیچ مامت .دینک مسجت .دیدناریم هک ینیشام دینکیم یگدنز نآ رد هک یاهناخ
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 ار هایس هتخت دعب .دینک مسجت «دایز لوپ نتشاد تروص رد دیهاوخیم هک ار یرگید

 هشقن کی حرط یور امش .نک کاپ هتخت رگید تسد رد و چگ تسد کی رد .دیوش روصتم

 ماجنا دیاب ییاهراک هچ یدام لالقتسا یارب منادیم و متسه حرط کی یاراد نم

 هچ منادیم نم .تشاد مهاوخ رب ار ییاهماگ مفده هب ندش رتکیدزن یارب زور ره .مهد

 نم هب .دریذپ تروص یراک تسا رارق رگا .مروآ تسدب ار نآ هنوگچ منادیم و مهاوخیم

 .دراد یگتسب

 عوهت

 و صرق نداد تروق نینچمه و یکشزپنادند راک رد یدج لکشم کی عوهت تلاح

 ای ندروخ ماگنه تسا نکمم اهیضعب .دیآ شیپ تسا نکمم هک تساهوراد ریاس

 متیر زا و دیشاب مارآ هک تسا نیا یحالصا راک کی .دننک غارفتسا نامزمه ندرک تبحص

 ماجنا ار غلب لمع مدزاب زا سپ طقف و دیشکب قیمع سفن .دیدرگ هاگآ ناتدوخ یسفنت
 .دیهد

 ینهذ ریوصت
 و هدش داجیا بارطضا یداع روط هب تسا نکمم هک دینیبب یتیعقوم و لحم رد ار دوخ

 دیشاب هتشاد رطاخ هب .دینک روصت یلکشم ره زا اهر ار دوخ سپس .ددرگ غارفتسا هب رجنم

 .دش میهاوخ نامه .میرگنب دوخ هب هک روط ره

 بقلت

 مدر یارب نم ره ر وجر و لر نیپرا نه درک نارگن ساسحا هاگره هدنیآ رد .تشگ دهاوخن زاب رگید و هتفر نیب زا

 .درک مهاوخ هبلغ لکشم رب و درک مهاوخ رکف .درک مهاوخ فقوت
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 رامق هب دایتعا

 دننک یعس ات درادیم نآ رب ار ناگدنزاب .ندش هدنزاب اپ هدنرب دروم رد ندیشیدنا اهنت

 .دشاب برخم دناوتیم رامق یاهدمایپ .دشاب یقطنم ریغ راتفر نیا رگا یتح .دنوش هدنرب

 لوپ طقف رامق ناهن ةزیگنا .دناهتخاب ار دوخ یگدنز و هناخ ,نیشام هک دنتسه یناسک
 .دوشیم طوبرم تخانش و تیمیمص و قشع نادقف هب بلغا هکلب .تسین

 ینهذ ريوصت

 ۵ جام گلم زد یخ میت نا دیگ ساک هوم لقمه توام
 هاگآ یارب یتشگنا مئالع زا .هتخيگنارب صخش رد ار رامق هب زاین هک دنادرگیمرب یتیعقوم
 زا دوخ تیاضر .دوشیم هدافتسا :دیدرگ بسک بسانم نس هک یتقو .درف ندرک

 روصت :دوشیم هتفگ درف هب .دنکیم لمع بوخ تیاهنیب دروم نیا رد یزغم یوشتسش
 یراج امش همجمج رب بآ هک هنوگنامه .تسامشرس یالاب چنیا دنچ راشبآ کی دینک

 زغم زا ار رامق هب دایتعا و اهلاغشآ مامت بآ .دیآیم رد نایرج هب امش زغم رد و ددرگیم

 نیمز هب و هدش جراخ ای ناتشگنا کون زا و ددرگیم یراج ناتندب رد بآ .دیادزیم امش

 .هتفر نیب زا هشيمه یارب ندرک رامق هب راشف درر

 ۹ قلت

 دامتعا هک درک مهاوخ باختنا ار یهار ضوع رد .مشاب یکتم سناش هب مناوتیمن نم

 رد و مزاسب ار مدوخ تیقفوم مناوتیم نم .مشاب یکتم دوخ هب و هتشاد یرتشیب سفن هب

 .مشاب یعقاو ةدنرب یگدنز

 یاهدور یاهیتحاران
 ار هدور یریذپ کیرحت مردنس و یگتفرگ لاهسا خفن دننام اذغ هب طوبرم تالکشم

 قدص ینامز اصوصخ رما نیا .دربراک هب نامرد تهج مزیتونبیه زا نتفرگ کمک اب ناوت یم
 .دشاب سرتسا اب طابترا رد قوف طیارش هک دنکیم
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 ینهذ ریوصت

 متسیس هب یرکف «تابرض ندزاب .دنکیم گنهامه مه اب ار مسج و رکف کینکت نیا
 .دمآ دهاوخ دراو راکدوخ روتوم

 چیه .درک مهاوخ روبع شنت رپ طیارش مامت زا یتحار هب و دنام مهاوخ درسنوخ نم
 و اهدرد مامت رب نم .دنیامن داجیا هنوگ رامیب ساسحا نم رد هک تسین مهم ردقنآ زیچ

 .دمآ مهاوخ قئاف اهجنر

 فده هب ندیشخب تهج
 هب امش تیاده یارب هشقن و حرط دنمزاین ود ره تدم دنلب و تدم هاتوک فادها

 مزیتونپیه زا دینکیم میظنت دوخ یارب ار یقطنم یفده امش هک یتقو .تسا ناتدصقم

 .دینک رفس دیاب ردقچ هک تسین مهم .دینک هدافتسا دوخ ناجیه و روش نتخیگنارب یارب

 ناتفده هب ار امش رگید مدق زا سپ مدق کی .دوشیم عورش حرط ماگ نیلوا اب رفس ره

 .دزاسیم نومنهر

 ینهذ ریوصت
 لمع وداج نوچمه و دزاسیم ار تفرشیپ کینکت هک تسا یزیچ ندرک رواب ,ندید

 هب ندیسر هب هیبش یزیچ و هتسیرگن هدنیآ هب ات دزاسیم رداق ارامش کینکت نیا .دنکیم

 هب ندیسر یارب ار یخیرات .تسا دیفم اجنیا رد میوقت .دنکیم ینیبشیپ ار امش فادها

 گنز نفلت .دینیبب ار دنهدیم یور نآ رد عیاقو هکار یزور دعب و دینک صخشم ناتفده

 هب ار تیقفوم هک دینکیم تفایرد ار یاهمان امش .تسا یبوخ یاهربخ لماح و دنزیم
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 هب مزلم ار دوخ و متسه مظن یاراد نم .درک مهاوخ یراک ره مفده هب ندیسر یارب
 .میآ لئان مفادها هب ماهدرک یلومعم 9 هنازور راوشد یاهراک ماجنا

 ناهد دب یوب

 یارب یتمالع دناوتیم و دشاب ینوگانوگ ضارما زا یشان دناوتیم دب نمزم سفنت
 هکنیا زا ندرک لصاح نانیمطا تهج کشزپ کی ندید رب هوالع .دشاب یرامیب صیخشت
 ریز قیرط هب ار یفطاع ینتناور لماع دیناوتیم امش تسین مادنا هب طوبرم نآ تلع
 .دینک فذح

 ینهذ ریوصت
 ار ناتبوبحم لگ ةحیار .دینیبب ابیز یاهلگ زا یغاب نایم رد ندز مدق لاح رد ار دوخ

 مد ره اب .دنیآیم نوریب امش ناهد زا هک دیرگنب نیگنر یاهگربلگ هب و دینک قاشنتسا
 نوریب دوخ نورد زا ار یدنیاشوخان میمش ره مدزاب ره اب و دیوشیم هزنم و کاپ امش
 .دیناریم

 نیقلت

 هب دوخ زا یدب یوب و دنوش مضه یتحار هب هک منکیم باختنا ار یملاس یاهاذغ نم
 شخب افص و هدنهد توارط یاهیرپسا زا .مشاب هتشاد کش هاگ ره .دنراذگن یاج

 .درک مهاوخ هدافتسا

 درد رس

 ای نآ راوشد عون زا یسک رگا .دنتسه لرتنک و یریگشیپ لباق نمزم یاهدردرس
 یکیتونپیه نشیتیدم و هدیشخب تدش ار روبزم طیارش یحور راشف .دربیم جنر نرگیم
 .تشادنرب ار مئالع نشیتیدم رگا دینک گنهامه دوخ کشزپ اب .دشخبیم دوبهب ار نآ
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 .درادرب نایم

 ینهذ ریوصت
 هک یتمسق رب هیکت اب .دهاکیم ناقتحا و یگتفرگ ساسحا زا هتفای زکرمتم سفنت

 کی ؛زادنا هبای) یتنس هد هکس کی ةزادنا هب ار یذفنم «دراد ار لکشم نیرتشیب

 یریوصت نینچ رگا .دوشیم هدیمد نوریب نآ زا درد هک دینک مسجت (میدق یاهیلایر
 سفن هک نیمه و دینک مسجت هقیقش فرط ود رد ار یذفنم دوبن تیزر لبق ناتیارب
 .دینک داجیا ....مم ماهآ دننام ییاهر زا یکاح ییادص مدزاب لمع رد دیشکیم

 نیقلت

 لرتنک ار منوخ راشف هلصاف هب زور ره نم .تسا یعیبط مضبن .مدرسنوخ و مارآ نم

 هب مرکف تردق .دروآ دراو نم رب یحور هبرض دناوتیمن یقافتا چیه و سک چیه .منکیم

 .تسا هتشاد ینازرا یتمالس نم

 یتشادهب تاداع

 دارفا زا یرایسب .دنتسه حالصا لباق رکف اب هک دنراد دوجو اهیرامیب زا یریثک رامش
 هک راب ره .دنکیم هاتوک ار ناشرمع و رامیب ار اهنآ هک دنتفایم ییاهراتفر ماد رد هاگآان

 یکیزیف شنک او کی یمالک ره و هشيدنا ره هک دینادب دیاب دينکیم تبحص و دیشیدنایم

 یتشادهب لکشم اهدص ًابیرقت .دراد امش ندب یور رب ار ینکمم ریثأت و دراد یپ رد ار
 .دنبای شهاک دنناوتیم مزیتونپیه زا هدافتسا اب هک دنراد دوجو

 ینهذ ریوصت

 نامرد .دباتیم زاین زا یراع یحاون رب هک یناحور یرون وترپ زا رزیل هعشآ کی ندید اب
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 هک یتقو .دینک هدافتسا اهلاغشآ نتخادنا نوریب یارب دوخ ساوح زا .دننکیم کرت ار
 هب تبسن هک دینکیم تکرح ییاضف رد ًاجیردت .دندرک کرت ار امش ینمیرها یاهورین

 .دیتسه نوصم اهیرامیب همه

 نبقلت

 ملاس ةنازور همانرب کی زا نم .موشیم رتملاس و رتملاس نم قیرط ره هب زور ره
 رماوا مامت هک دوش قیوشت مندب ات مهدیم ماجنا ار یتسرد راک نم .منکیم یوریپ ساسح
 .مراد تبثم یاهباختنا و مشیدنایم تبثم نم .دیادزب ار اهیرامیب

 یرادینش تفرشیپ
 کیدزن رایسب نآ یتفایرد ۀنایاپ و ییاونش هاگتسد هب یعیبط ظاحل هب زغم هک اجنآ زا

 ریثأت یرادینش تفا رب دناوتیم میونشیم ای مییوگیم هک یاهملک ره ور نیا زا «تسا
 ییاوآ یاهیناسرگد زا ار یناسرگد ۴۰۰۰۰۰ یلا ۲۰۰۰۰۰ نیب دناوتیم ناسنا .دراذگب

 دنچ رارقتسا زا شیپ .تسا هدمآ (یدوبهب) تفرشیپ یگنوگچ اجنیا رد .دهد صیخشت

 یتقو هک یروط دیراذگب ناتدوخ کیدزن یکبلعن کی رد درگ هت قاجنس و هکس

 .دشاب ناتتسد مد دش هتسب ناتیاهمشج

 ینهذ ریوصت
 کیدزن هک ار ینایم شوگ یتوص جاوما تکرح هک دریگیم ماجنا ینامز ندینش لمع

 یاهدرشف ؛دیشک کزان ءاشغ کی زا یبیکرت ینایم شوگ .دروآیم رد شاعترا هب .تسا زغم

 نیا تاملک یاهادص .دیآیم ینوریب شوگزا هک تسا یدننام لنوت راتخاس یاهتنآ یور رب
 دوخ ۀبون هب مه زغم و دنکیم شعترم زغم هب ار شیجورخ یاهمایپ .دننام لبط راتخاس
 .درادیم لاسرا یبصع متسیس لک هب ار شخساپ
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 ناتدوخ هب دیزادنایم باقشب کی یور ار کچوک یزلف مسج کی هکنیا ضحم هب
 ءایشا نیا هک ییاهادص یور نم نوچ تسا تفرشیپ لاح رد نم ییاونش سح .دییوگب
 رتهب و رتهب مییاونش سح ندرک نیرمت راب ره اب .مراد ساوح زکرمت دناهدرک داجیا
 .دوشیم

 هتیدیسا / هدعم شزوس
 و سأی و تینابصع .فطاوع ریثأت تحت تسا طابترا رد مضه لمع اب هک یتحاران نیا

 زا هدش ینالوط باصعا ددمت تلاح لماع نیا دوجو رطاخ هب .دریگیم رارق زین یدیمون
 تسا نکمم اهدیسا یتنآ هک یلاح رد .دروآیم لمع هب یریگولج یتحاران نیا زورب

 تلع تسا رداق یمزیتونپیه دوخ اما .دننک یثنخ یتقوم روط هب ار لکشم ندرک شکورف
 .دربب نیب زا ار

 خساپ کی و دیسرپب لاوس کی نآ یور دیناوتیم هک یهایس هتخت ندید اب ار مسجت
 دیسا نودب یاذغ کی ندرک مامت لاح رد ار دوخ نونکا .دینک عورش ,دیراد تفایرد

 مارآ .منکیم باختنا ار یبسانم یاهاذغ نم .تشگ دهاوخن زاب و هتفر هدعم شزوس
 .دیشون مهاوخ بآ مه یدایز رادقم و موجب ًالماکار نآ هک مروآیم رطاخ هب و مروخیم

 بلق یتمالس

 یتیمها یبلق یتمالس بسک اذل .دنکیم دیدشت ار یبلق یتحاران سرتسا هک اجنآ زا
 هب طوبرم یاهسرتسا زا دناوتیم مزیتونپیه دوخ مظنم نیرمت .دباییم یتایح
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 .دیهد ماجنا ار یکیتونپیه تالیخت هقیقد جنپ .باوختخر زا ندمآ نوریب زا لبق

 ینهذ ریوصت

 مشچ رد ار دوخ بلق .دیبایرد .دراد یگتسب نادب نایتمالس هک ار ناتندب یلخاد یاهمادنا

 ژاپمپ ار نوخ یعیبط روط هب شیاههچیرد ۀمه و دنکیم راک تردق رپ هک دینیبب نهذ

 ۴ قلت

 اب ار راتفر نامه زین مبلق و منکیم راتفر مبلق اب بوخ «مراد یبسانم و بوخ ۂیذغت نم

 .دهدیم ماجنا یعیبط روط هب ار شراک و دراد نم

 لاخبت
 رب هوالع تینا یناوارف تردق یاراد .ملاس تسوپ کیرحت تدوع یرادزاب رد نهذ

 هضراع نیا ندرک دوع زا دناوت یم صخش .یدوبهب دنور هب ندیشخب تعرس یاهکینکت
 .دزرو بانتجا

 ینهذ ریوصت
 یور .دینک هدافتسا ایند ناسنا نیرتملاس ناونع هب دوخ ندید یارب هنیآ کینکت زا

 ینهذ روط هب .دیبایاهر یلکشم ره زا ار دوخ مرخ و داش و هدرک زکرمت ملاس یاهتمسق

 نوخ ملاس یاهلوبلگ .دیرادربار مومس ای اهبورکیم .یرامیب یاهلولس ءاههکل مامت

 .دنزاتیم نمشد رب نازابرس زا میظع یهاپس نوچمه هک دینیبب ار دوخ
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 زا یششوپ نم .مریذپان تسکش و راوتسا و مکحم اهیرامیب مامت هب تبسن نونکا نم

 .تشگ دهاوخن زاب و هتفر لاخبت .ماهتخاس دوخ رودب ار یتمالس

 هکسکس

 یادص هک تسولگ رد هرجنح ةناهد ندش زاب و دادسنا ةتساوخان مساپسا هکسکس

 یناسک دماجنا لوط هب رتشیب اي و اههتفه تسا نکمم لکشم نیا .دنکیم داجیا رادثکم

 دناوتیم مزیتونپیه هب نتفر هک دنرادیم راهظا دنتسه هضراع نیا هب ءالتبا دعتسم هک

 .دنکش مه رد ار روآ شجنر باتزاب رارکت

 ینهذ ریوصت

 دوخ یولگ نورد هب و هدش دوخ ناهد دراو .دینک مسجت هشارتزیر کی ناس هب ار دوخ
 هداج رد بمب کی اب امش .دیزادرپب هکسکس لماع یوجتسج هب هار ریسم رد دینک رفس

شادرب تسد اب ار نآ مارآ و دینکیم دروخرب
 :دییوگیم دوخ هب و هت

 نیقلت

 و هدش عطق هکسکس .دنکیمن داجیا تمحازم نآ یارب یلماع چیه و تسا مارآ میولگ

 .تشگ دهاوخن زاب زگره

 هبناج همه و لماک نامرد
 یاوادم رد ناکشزپ هب ات مينکيم راک هبناج همه یقیرط هب هک ام زا هتسد نآ

 ام .میتسه هاگآ یکیزیف یاهخساپ اب زغم طابترا زا مینک کمک ینتناور یاهیرامیب

 دهاوخ لیدبت هدش یطرش یباتزاب هب دوش رارکت اهراب و اهراب ًابترم ینیقلت هاگره مینادیم
 .دناودیم هشیر راک دوخ یبصع هاگتسد رد و دش
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 ینهذ ریوصت
 رایتسد ار دوخ .تسا ناسکی لیخت تردق نامه ای لحهار اما دنفلتخم مئالع

 یاهتمسق هک دیتسه یکشزپ روتینوم کی یسررب لاح رد امش .دینک مسجت ناتکشزپ

 نیا حالصا یارب ار یتالاوس امش .دهدیم ناشن ار دنراد زاین حالصا هب هک ندب زا یصوصخب

 هک دینک هاگن روتینوم ةحفص هب سپس .دینکیم پیات دوخ رتویپماک دروبیک یور طیارش
 .داد دهاوخ ناشن ار لحهار نیرتهب

 ۱ قلت

 ات دنکیم کمک نم هب مزیتونپیه .متسه مندب مامت رب لرتنک یرکف تردق یاراد نم

 .مشخب عیرست ار ملاس طیارش ظفح هب مندب ندنادرگزاب دنور

 ینامناخیب
 کیدزن نادنمتسم یارب یرهش یاههاگودرا .تسا هتفاي یدشر هب ور دنور ینامناخیب

 ناوارف «دنبايب هانپرس یعون دنناوتب هک ییاج ره و راطق یاههاگتسیا ءاههارگرزب ءاهلپ
 و اهتراهم شزومآ تامدقم دناوتیم نادنمتسم زا تیامح نمجنا کی .تسا

 یدارفا نینچ زا تیامح رد ینامرد کیتونپیه هورگ .دنک مهارف ار یفطاع یاهتیامح

 و یرهاظ رییغت رازبا اهنآ یارب هورگ نیا .تسا هدوب رثوم دنیآیم مهدرگ نکاما نیا رد هک

 .دزاسیم مهارف ار ناشدوخ کرد و تخانش زین

 ینهذ ريوصت
 لرتنک هک ینامز زا لبق هب ار دوخ .تسا یدربراک دروم نیرتهب .ینامز تشگزاب شور

 لاح رد ار دوخ .یلبق تیعقوم ندرک اهر یاج هب .دینک مسجت تفر رد ناتتسد زا یگدنز

 .دینیبب اهلحهار نیرمت نتفای یارب ندرکراک و ندرک تروشم «ندرک تکرش
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 هدننار یلدنص یور نم .مشاب هتشاد یداع یگدنز کی دیاب و مراد زیچ همه نم

 عاضوا و درک مهاوخ راک نم .متسین یگدنز رد یاهتسب اپ و تسد رفاسم و ماهتسشن

 .تفای دهاوخ دوبهب ینامز .یزور میگدنز

 هدنخ

 دصرد هاجنپ زا شیب .دندنخیم راب ۱۵ ات رفص زا طسوتم روط هب نالاسگرزب امآ .ددنخیم

 هک یناسک تسا نیا زا یکاح تاعلاطم .دندنخ یمن ًالصا ینعی دنریگیم رارق رفص فیدر رد

 رتشیب مه ناشرمع لوط و دننامیم رتملاس .دننکیم جاودزا .دنراد ندیدنخ هب لیامت

 تاعافترا زارف رب نتفرگ جوا یارب حور یدازآ یلصا لماع یگدنز ثداوح درکیور .تسا
 .تسا دیدج

 ینهذ ریوصت
 رد هک لاحشوخ و کچوک یکدوک نوچمه ار دوخ .دینکهدافتسارتانت ملیف کینکت زا

 ره .دیآیم هنحص یور دیاهدید لاح هب ات هک یملیف نیرتهزم اب .دینیبب هتسشن عمج
 ۀنحص شاعترا .دیدنخیم همه زا رتدنلب امش و ددنخیم تسامش فارطا رد هک یسک

 .دیآیم رد شزرل هب امش باصعا مامت رد رادهدنخ

 دوخ نورد رد ار لاحشوخ کدوک نآ نم .مدنخب نآ هب هک منکیم ادیپ ار یزیچ زور ره

 .مرادیم هگن هدنز و بوخ

 یداوسیپ

 مزیتونپیه .دنناوخب یتسرد هب هک دنتسین رداق ریذپشزومآ یاهییاکیرمآ موس کی
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 ار رگیدکی زارت مه دارفا هک یهورگ یاهتسشن رد اصوصخ دشخبیم عیرست ار یریگدای

 .دنیامنیم قیوشت

 ینهذ ریوصت
 ندناوخ باتک لاح رد امش رب و رود دارفا مامت و هتسشن هناخباتک کی رد هک دینک روصت

 رگید ناگدنناوخ هب امش .دینک باختنا ار دوخ هقالع دروم باتک اههسفق زا یکی زا .دنسه

 هب یهاگن ره اب .دینکیم یدایز یداش ساسحا امش و هدز دنخبل اهنآ .دیوشیم قحلم

 .هتسبرب تخر امش دوجو زا ینارگن و شنت .تسا نشور ناتیارب ینعم هدش پاچ تاملک

 یدادعتسا یاراد نم .ددرگیم رتیوق مک اردا و سفن هب دامتعا هملک ره رب قوفت اب

 .مدازآ ینارگن و بارطضا زا و متسه یعیبط

 لیخت ةوق
 .تسا تیعقاو زا رتدنمتردق لیخت :تفگ نیتشینا تربلآ

 لیخت .دزورفایمرب دوخ ةوقلاب لماع هب ندیسر رد ار امش ناوت هک تسا یاهقرج نیا

 یاههدرم نوچمه ام نآ نودب .تسا ملع و رنه .یقیسوم ءاهتیقالخ مامت یرورض ءزج

 .میدرکیم یگدنز کرحتم

 ینهذ ریوصت
 ناترگید تسد رد و دادم تسد کی رد امش .دینک روصت ار یرنه گرزب ۀحفص کی

 اب دیشاب هتشاد دوخ یشاقن یارب همسجم کی دننام یحارط دیناوتیم .دیراد نکک اپ کی

 یقیسوم هصرع رد رگا .دیشاب هتشاد همانملیف یارب یاهدیا ای و دیسیونب رعش هعطق کی
 نهذ رد اههدیا .تسامش یاهیدنمناوت زورب نامز نونک | .دینک تشاددای ار اهتن دیتسه

 .دنوشیم یراج امش ناشخرد و لایس
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 قلت

 دهاوخ نایلغ هب اههدیا و دش مهاوخ دوخ تیقالخ زکرم دراو دشاب مزال هک هاگ ره

 .دنتسه یوق متالیخت اریز تشگ مهاوخن مگ رد رس متالیخت رد زگره نم .داتفا

 ینمیا متسیس
 نادب نیا .دشخب ءاقترا ار وراد اب نامرد دناوتیم هک تسا هدنرادزاب یسایقم مزیتونپیه

 شرکا هک تسا تهرم و شاو دنگ ما تیادها ینا سیم هد هک سا لیل

 دیدهت ار ینمیا متسیس سرتسا یاهنومروه و هتشگ نیلانردآ ندش دازآ بجوم

 دننام ییاهلوکلوم .دنادرگرب ار دنور نیا دناوتیم شمارآ ساسحا ,سکعرب .دننکیم
 .دناهدش لصو زغم هب ینمیا متسیس یارب اهنآ یاههدنریگ و اهدیتیپورن

 ینهذ ریوصت

 یتمالس .دباتیم زاین زا هزنم یحاون رب هک یناحور رون یوترپ زا رزیل هعشا کی ندید اب

 هک دینک روصت جنفسا نوچمه ار دوخ .تسا ناهیک یناحور رون نیا .دیناسرب رثک ادح هب ار

 دینک ساسحا .دیرادیم تفایرد ار تداعس اب مأوت یتمالس و تسا زاب ناتذفانم مامت

 .دیرگنب یرتسکاخ ظیلف یاهدود نوچمه اهنآ هب .ددرگیم عفد امش ندب زا مومس

 و ملاس ةنازور ةمانرب کی زا نم .موشیم رتملاس و رتملاس نم قیرط ره هب و زور ره

 لماوع مامت ندودز تهج مندب قیوشت یارب ار تسرد راک نم .منکیم یوریپ مظنم

 .مراد تبثم یاههنیزگ و مشیدنا تبثم نم .مهدیم ماجنا یرامیب

 یسنج یناوتان
 دنتسه یلسانت تالالتخا راجد هک دنریذپ یم فلتخم للم زا درم نویلیم هد زا شیب

 مزیتونپیه .تسا حالصا لباق نادرم یسنج تردق هب طوبرم تالکشم رثک | هناتخبشوخ
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 :تسا رثوم لیذ یاهیگژیو اب ینادرم یارب
 .دنشاب هتشاد یسنج ناوت دنناوتیم تاقوا یضعب طقف هک ینادرم

 .دنشاب هتشاد یسنج ناوت دنناوت یم تاقوا هیقب فصن طقف هک ینادرم

 .دوش لش ناشیلسانت تلآ نژاو نورد دنتسه لیام طقف هک ینادرم

 .دنهد ناشن شنکاو دنناوت یم صوصخ هب و لآهدیا طیارش تحت طقف هک ینادرم
 .دنهد ناشن شنک و نیریاس هن صوصخ هب نز کی هب تبسن طقف هک ینادرم

 ینهذ ريوصت
 بلغا .هتشاد یدایز یسنج ناوت درم هک یناوج ناوا دننام ینامز هب تشگزاب مسجت

 .ددرگ یراج یسنج یژرنآ ات هداد بیرف ار باصعا

 نیقلت

 ماگنه رد .مشاب یعیبط یتبراقم و یتمالس یاراد دیاب نم متسه زیچ همه یاراد نم

 نتخیگنارب بجوم رما نیمه و دروآ مهاوخ دای هب ار هرطاخ نیرتدنمورین نم هقشاعم
 .دش دهاوخ الاب یسنج ناوت اب تبراقم یارب نم ددغ

 10 شوه
 شوه یژرنا عطاس زکرم .دنامیم هشيمه یارب هک یزیچ اهنت رادیاپان یایند نیا رد

 د .تسا شوه همه یارب یناهج و ام زا کی ره رد درف هب رصحنم زیچ اهنت .تسا ناسنا

 دیناوتیم ینعی .دیربب الاب هجرد هد ات ار دوخ 10 یکیتونپیه یاهنیقلت اب دیناوتیم

 روک ةراو باوخ تلاح رد ندوب ماگنه رد یقیسوم شخپ و نیقلت اب ناتدوخ طسوت

 .دینک تیوقت ار دوخ 0 نازیم (نهذ یاتت ةلحرم)

 ینهذ ریوصت

 یدولم کی هب دیاهدش هتخيگنارب هک یتقو و دیربیم رس هب مزیتونپیه رد هک یلاح رد
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 .دیربب الاب ار دوخ شوه نازیم .دیهد شوگ یسابد ای ترازتوم دننام کیسالک یقیسوم اپ

 هد ات کی زا هک دینک مسجت ار یرادومن دیهدیم شوگ و هتفاي باصعا ددمت هک یماگنه

 ار ۵ نتفر الاب تمالع .دیونشیم ار یرارکت یقیسوم ةعطق کی هک یتقو .دوریم الاب
 .دیهد همادا ندرک شوگ هب .دینک هدهاشم

 مزغم تردق ,یقیسوم و ینهذ ريوصت کی اب موشیم ماهراو باوخ زکرم دراو هک راب ره

 دهاوخ تیوقت .دوخ ةوقلاب لماع حطس نیرتالاب هب نآ ندناسر و مشوه ندرب الاب تهج
 .دش

 رسمه هب تنایخ

 رد .ددرگ یناوارف تالکشم ینابزیم هب رجنم دناوت یم رسمه هب تنایخ مدع رد یناوتان

 رییغت اما .دش صالخ تالکشم رش زا ناوتیمن یسنج کیرش ندرک ضوع اب دراوم رثکا

 رد یزیگنا تفگش زرط هب یصوصخ طباور هب عونت ندوزفا .دشاب دمآ راک دناوتیم راتفر

 .دنکیم لمع راب نیلوا یروحسم و ییادیش ةرطاخ دیدجت و ددجم بسک

 ینهذ ریوصت

 یزیچ نیا .دینک مسجت دوخ رسمه رهم رپ و مرگ شوغآ رد ساسحا رد قرغ ار دوخ
 لباقتم طباور ساسارب تیمیمص و یصوصخ ةطبار نیا تا یناویح ۀزیرغ زا شیب

 .تسا یفطاع

 5 فلت

 .یکیزیف ظاحل زا نم .متسه یاهتفای لماکت و هناقشاع یاهطبار نتشاد هب رداق نم

 .دش مهاوخ ءاضرا یحور و یفطاع
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 یورابان نامرد

 رثکادح هب رد یکشزپ درادناتسا یاهشور هب هدنهد یرای کی ناونع هب مزیتونپیه

 و درک دهاوخ لمع هنالاعف مرپسا ور نیا زا دنکیم کمک تبثم تاراظتنا ندناسر

 سناش حاقل دوش هتساک سرتسا هک یتقو .دومن دهاوخ نتسبآ ار قاتشم یاهنادمخت

 .دنکیم قدص درم و نز دروم ود ره رد رما نیا .تشاد دهاوخ یرتهب

 ینهذ ریوصت

E E ADRS 
 رما نيا تا هراو باوخ تلاح رد ندوب نيح رد یسنج تبراقم کی نتشاد یعیبط

 ماجنا هب رگیدمه ندرک مزیتونپیه قیرط زا اي لباقتم یمزیتونپیه دوخ قیرط زا دناوتیم
 .دسر

 نیقلت

 ۀنازور همانرب کی زا نم .موشیم رتنئمطم یگلماح نیا زا نم قیرط ره هب و زور ره

 یارب و متسه یعیبط ناسنا کی نم .مبارطضا ره زا غراف نم .منکیم یوریپ ملاس
 .ماهدامآ تبراقم

 یباوخیب
 رفن نویلیم ٩۰ دودح ینعی اهییاکیرمآ موس کی زا شیب یجنسرظن کی ساسارب

 دناوتیم یمزیتونپیه دوخ شزومآ .دنتسه باوخ هب طوبرم تالکشم یاراد

 هب ور یعیبط یاهزاورد اریز .دنک نیمأت ار یژرنا رپ یاهزور و هنابش لماک یاهتحارتسا
 نشا نتفح هه

 ینهذ ریوصت

 هب سفنت لرتنک ءیساسا رارقتسا ندرمش تیحجرا ,ندب لماک تحارتسا زا سپ
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 .دریذپیم تروص لیذ قیرط

 دوخ فان هب تقد اب .دیراذگب ناتمکش یور ار ناتتسد فک هدروآ نییاپ ار ناتیاهتسد
 زا هک یمد زاب لاح .تسا یداع یاهتقو زا رتقیمع ربارب ود مد لمع ره .دیوش هریخ

 زا .دوریم نوریب سرتسا زا یمهبم نایرج .دینیبب دنکیم کرت ار امش ندب فان قیرط
 دیسرب هد هب هک یتقو .دیرامشب دوخ ةتفای زکرمتم سفنت متیر اب گنهامه رفص ات ۰

 .تفر دیهاوخ باوخ هب حبص ات عیرس

 .یقلت

 یژرنارپ مندب .منامیم رادیب ار زور لوط مامت و مباوخیم رتهب ار بش لوط مامت نم

 شراخ

 ام .دیریگب ار شراخ یولج دیناوتیم دیهد شارخ ار دوخ تسوپ هکنیا زا لبق امش

 دنک یمخز و هدناسر بیسآ تسوپ هب دناوتیم و دنکیم رتدب ار عضو ندناراخ هک مینادیم
 هک تخومآ دیهاوخ امش .دوش تنوفع هب رجنم دناوت یم تسوپ رد هدش داجیا فاکش و

 هچ .دیشاب هتشاد طلست یناهگان تارییغت رب هنوگچ و دینک لرتنک ار ندش ساسح هنوگچ

 هارمه شراخ اب هک کیژرلا ریهک هچ و قامس ای طولب «یمس یاهکچیپ .تارشح شزگ
 .دنشابیم نامرد لباق همه .تسا

 ینهد ریوصت
 زکرمتم ار ناتراکفا رگید ییاج رد و دینک رود شراخ لحم زا ار دوخ رکف امش هک یتقو

 زیمت و هتسش راشبآ کی اب شراخ لحم هک دینک مسجت سپس .دش دیهاوخ هدوسآ .دینک
 .هدیجنگامش تسوپ رد یصاخ یکنخ هک دینک ساسحا .ددرگیم
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 فقوتم ًاروف ار شراخ هک دوب دهاوخ مزغم یارب یتمالع .منکیم رکف راشبآ هب هک راب ره

 .تسا یکیتونپیه ارف نیقلت کی نیا دنک

 زاورپ زا یشان یباوخیب میظنت
 بش یباوخیب و زاورپ زا یشان زور لوط یگتسخ اب دننکیم زاورپ امیپاوه اب هک یناسک
 هوش تم ماه امت رکا دن او ناتشآ هبا ی وکم ناور راف هک اه

 .دییایب رانک زاورپ زا یشان یباوخیب اب .دیتسین روبجم دینک یمزیتونپیه

 ینهذ ریوصت

 .دیهدیم شوگ راون هب اي و دیراد شوگ رب نوفده و هتسشن امیپاوه رد هک دینک مسجت
 میظنت ًاددجم ار امش یرکف تعاس ات دیتسه دوخ نهذ هب نداد همانرب لاح رد امش

 .دینیبب دیدج دصقم هب امیپاوه ندیسر نامز اب ناتتعاس میظنت لاح رد ار دوخ .دیامن

 زا یساسحا ای یمسج .یرکف لالتخا چیه نودب و درک مهاوخ میظنت ار تقو نم

 .دمآ مهاوخ رب نامز رییغت ةدهع

 لغش شزومآ
 .دوشیم عورش تسرد هزیگنا کی اب صخش راک عضو ندرب الاب رد تراهم داجیا

 یاهیدنمناوت رد ار سفن هب دامتعا و یتسد هریچ .لغش ای هفرح رییغت یارب یگدامآ

 دیهاوخ امش .دنکیم دشر اهنآ اب و هتفرگ دوخ هب ار اهنآ یارب هزرابم و هدیزگرب صخش
 .دیزرو بانتجا هتشذگ یاهتیدودحم زا و دینک یگدنز لاح رد ات تخومآ
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 ینهذ ریوصت
 تبثم و دینزیم دنخبل امش .دیربیم تذل نآ زا هک دینیبب یراک ماجنا لاح رد ار دوخ

 تیقفوم = لمع+ شالت :دیناوخیم هک تسامش زیم یور یناشن .دیشيدنآیم

 نیقلت

 ره هب و زور ره .ماهدش هتخيگنارب مدوخ عاضوا رد تفرشیپ و یدوبهب یارب ًادیدش نم

 نابدرن زا نتفر الاب رد ار زیچ همه نم .موشیم قفوم و رهام رتشیب و رتشیب قیرط

 .متسه اراد تیقفوم

 یدزد نونج
 یعس تسا نکمم درادن قلعت اهنآ هب هک دنزرویم ییایشا تقرس هب تردابم هک یناسک

 زا یخرب دنیامن بلج ,یفطاع تیامح تهج اهنآ یاهزاین هب ار نارگید هجوت دننک
 دنراد یعس هک تسا عیاش ینانز دزن رد ًالومعم یدزد نونج هک دنرادیم راهظا ناواکناور

 هب تسد یتلع ره اب درم هچ دشاب نز هچ هراچیب دزد .دننک ناربج نینچ ار دوخ یلوپیب

 .درک دهاوخ هجلاعم ار وا مزیتونپیه .دنزب تشز راک نیا

 ینهذ ریوصت
 هب هک تسأ ییایشا امش نوماریپ .دینک روصت زیگنارب هسوسو تیعقوم کی رد ار دوخ

 راشف تحت یاج هب اما .دشاب هتشاد تلاخد یسک هکنیا نودب .دیدزد ناوتیم یتحار

 هکنیا رب ینبم .دیریگب یاهنالقاع میمصت و دینک رکف شدروم رد .دینک ربص «ندوب یدزد

 .تسا تشز و دنسیان یلمع یدزد

 نتشادرب یارب یلبق شزغل تیعقوم رد زگره .ماهتشگ هریچ دوخ فعض رب نم
 هک تسالاو ردقنآ نم سفن تزع .تشگ مهاوخن رب دنرادن قلعت نم هب هک ییاهزیچ
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 .میابرب ار نارگید هب قلعتم یاهزیچ مناوتیمن

 یریگدای

 .دوشیم عورش تسکش زا سرت زا ییاهر و ینطاب شمارآ ساسحا اب یریگدای

 نیا .دنیامنیم رترثوم ار هعلاطم نامز .دنباییم رد ار یمزیتونپیه دوخ هک ینازومآشناد

 دنهاوخ رتالاب مه یناحتما تارمن هجیتن رد و هدش ساوح زکرمت تفرشیپ بجوم رما
 رد ار امش ات دنک داجیا ناتیارب ار یتخس و تفس طابضنا دناوتیم امش رکف تردق .تفر

 .دنازیگنارب ناتفادها هب ندیسر

 ینهذ ریوصت

 کیتونپیه یافلآ حطس دراو امش هک یتقو .تسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا مسجت

 امش .دیبای زکرمت دیزومایب دیاب هک ینومزآ یور و دینک زاب ار ناتیاهمشچ .دیوشیم دوخ

 .دبايیم ءاقترا ناتتفایرد نازیم و هدش ینآ یهاگآ یاراد

 هب مه و دنزیت و دنت مه اهنآ یروآدای و نم تارطاخ .هتشگ ناسآ رایسب یریگدای

 .دنراد یگتسب طیارش

 درد رمک

 هب اهیضعب .ددرگ نمزم دناوتیم ینالضع یاهندش گر هب گر زا یشان یاهدرد رمک

 تسا نکمم سرتسا شهاک اب هک یلاح رد .دنهدیم رد نت یرورضریغ یحارج یاهلمع

 زا سپ درد نتفر نیب زا مزیتونپیه زا هدافتسا اب .درک کمک اهنآ لکشم عفر هب ناوتب
 هک ددنویپب عوقو هب دناوتیم ینامز اهنت تلاح نیا اما .تسا یلمع روک ۀلحرم هب ندیسر

 .دشاب هتشاد دوجو روبذم طیارش زا نتفر نوریب یارب یگدامآ
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 ینهذ ريوصت

 ماجنا (رمک ) تشپ نییاپ تمسق یور زکرمت .قیمع باصعا ددمت و تحارتسا زا سپ

 خاروس کی اب .دینک روصت لومعم دح زا رتگرزب ربارب ود ار کاندرد تمسق .دریذپیم

 زا تسرد اوه اب هارمه درد هک دینک روصت یلاوتم و مارآ مدزاب لمع هد اب .زکرم رد یجورخ

 .دوریم نوریب خاروس نامه

 بوذ .هدش لح درد .دوشیم رتمک و مک .دباییم شهاک درد .مشکیم هک یسفن ره اب

 .تشگ دهاوخن زاب زگره رگید هتفر رد هک نونکا .هتفر نوریب و هدیدرگ

 تلاسک

 هک یو یک تاتو یک ع اا

 رگید یاهاج رد ار شدوخ بلغا ندب یاضعا زا کی ره ندرک راکدب .دشاب درف درکیور

 کی رد ندب یاهتمسق مامت هک یتقو سکع رب .دندرگیم ادیوه تلاسک رد همه

 .دنروآیم قوش 9 قوذ رس ار درف درکیور 9 تلاح 9 تاساسحا .دننک راک ملاس یگنهامه

 ینهذ ريوصت
 هب نیبرود هک هنوگنامه .تسا بسانم رایسب اجنیا رد ملیف هنحص کینکت زا هدافتسا

 رگنامرد نیرتهب ار دوخ امش .دوشیم بلج ینامرد فورعم هورگ کی زا یکیدزن یامن

 دینیبیم امش هک هچنآ ره .دیتسه یژرنا رپ و لاحشوخ .ملاس درف کی امش .دینادب دوخ

 .ددرگ لدبم امش تیعقاو هب دناوتیم
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 نیقلت

 مراد یبسانم و بوخ ةيذغت نم .منکیم ساسحا دوخ رد ار یژرنآ زا یگرزب نایرج نم

 یداش یارب یلیلد ره نم .دنراد تسود ارم هک مراد یاهداوناخ و ناتسود و منکیم شزرو

 .موشیم رتهب و رتهب قیرط ره هب زور ره و مراد فعش و

 لاح تماخو

 زا یشخب هک دراد دوجو یفطاع یامن و لاح حرش کی هک دنهدیم شرازگ ناققحم

 مئالع میظنت یارب هکلب .تسا یریگشیپ شور کی اهنت هن مزیتونپیه .تسا یرامیب

 .دوریم راک هب زین ینامرد یمیش لمحت نینچمه و درد و یتحاران یرامیب

 ینهذ ریوصت

 مسجت یناتسبات یابیز زور کی رد اوه و بآ شوخ لحم کی رد شدرگ لاح رد ار دوخ

 گنر امش .دیتسه هاگآ یگدنز زور ره زا ندرب تذل تهج دوخ ساوح مامت زا امش .دینک

 دزویم امش یاهوم نایم رد یمیسن .دينکیم مامشتسا ار اهنآ ةحیار و دینیبیم ار اهلگ
 هب نونک ا .دیونشیم ار دوخ هاوخلد یقیسوم .دشخبیم امش هب یشخبتذل ساسحا و

 .دیصقریم و دیناوخیم زاوآ دیشاب نارگن هکنيا یاج

 نم .مدرگ اوادم ًالماک مراد راظتنا نم .دوریم نیب زا لکشم مشکیم هک یسفن ره اب

 ارم دناوت یمن سک چیه و زیچ چیه .متسه یوق منکیم ساسحا و متسه تمالس نونکا

 .تشگ مهاوخ زاب مایعیبط دوخ هب یدوز هب .دنک نارگن

 رتشیب دمآرد بسک

 یگتسب ریز لومرف هب رما نیا .تسا هزیگنا و دوخ تفرشیپ مزلتسم یلام یاهتیقفوم
 :دراد
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 تیقفوم = لمع+ شالت

 و دینک یزیر همانرب ناتراک یارب دیاب امش .دنوشیم عورش نهذ رد زیمآتیقفوم ریبادت

 زا بوخ یاهربخ ندینش یارب دیهاوخیم هچ دینادب هک یتقو .دینک راک همانرب یور
 .دیوشیم هدامآ یلام عاضوا

 ینهذ ریوصت
 هک دوشیم هتفگ امش هب دیهدیم باوج هک یتقو دنزیم گنز نفلت هک دینک روصت

 .دینیبب دوخ برد لباقم رد ار یراب رپ نویماک .درک دیهاوخ تفایرد لوپ یدایز رادقم

 .دینک رپ ار دوخ ۀناخ و هدرک یلاخ ار نویماک

 ن دش 1

 دی ًارب متسد زا هک یراک ره موزل تروص رد .متسه بوخ رابخا هار هب مشچ و رظتنم نم

 .دهد یور یقافتا تسا رارق رگا .منک بسک یرتشیب دمآرد یدوز هب ات داد مهاوخ ماجنا

 .دوشیم طوبرم نم هب روبزم دادیور ماجنا

 ءانمتسا هسوسو

 لرتنک و یسنج زیارغ ندرک لیدعت یارب یمزیتونپیه یاهشور هک هدش تباث
 لئاسم هب لکشم نیا رگا هتبلا .تسا قفوم دراوم رثکا رد صخش یکیزیف یاهشنک او

 .دشابن طوبرم (رسمه) رفن کی اب یداع تبراقم زا یراددوخ اپ سرت دننام یبصع یدج

 ینهذ ریوصت

 .دیاهتفای رحبت ناتلباقم فرط نتخاس دونشخ رد هک دینک روصت یگرزب قشاع ار دوخ

 هب ءانمتسا لمع زا رت شخب تیاضر رایسب شنک او و شنک .دوشیم ینادردق زین امش زا و
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 و دییارگ مهاوخ عامج هب .درک مهاوخن یدارفنا یسنج تذل هب دودحم ار دوخ نم

 مهاوخ تذل یرگید صخش هب ندیشخب تذل زا نم .درک مهاوخ بسک ار یرتشیب تیاضر

 .مدوخ لثم تسرد درب

 اناوجیرام کرت

 نآ یارب دروم نیا .دروآ دای هب یبناج ضراوع نودب ار یساسحا دناوتیم مزیتونپیه

 یفرگش زرط هب دنتسه ندش رتملاس یارب رییغت ةدامآ هک یناگدننک فرصم زا هتسد
 راهظا «ناوجیرام ةرابرد» مان هب دوخ باتک رد رلکنی و ییازنارف رتکد .تسا دمآراک

 :درادیم

 تردق ةدنیازف تفا .اناوجیرام و شیشح فرصم زا یشان ماگنه دوز ریشأت

 داجیا هتفه شش زا سپ ریثأت نیا هدید شزومآ نارظان هجوت لباق .تسا یریگمیمصت
 .ددرگیم

 هک اداناک نوتنمدا زا لبپمکرآ رتکد طسوت یاهتفرگ تروص قیقحت یقاحلا شرازگ کی

 و شیشح فرصم هک درادیم راهظا .دنکیم راک اتربلآ رد داح یکشزپناور ةنیمز رد

 :یو ةتفگ هب انب .دشاب هتشاد یپ رد دناوتیم ار یتمالس دیدش تالالتخا اناوجیرام

 اناوجیرام زا یکدنا رادقم فرصم اب هبرجت اب صخش هک دراد دوجو یدج یرطخ

 یرادنپ نمشد همه ,یرادنپ ژک .لیبق زا یتالالتخا .ددرگ یناور تالالتخا راچد دناوتیم

 .دنام یاج هب داوم نیا هبرجت زا سپ اهلاس یتح ای اههام دناوتیم هک سأی ,یورسپ

 ینهذ ریوصت
 .دش دهاوخ هدافتسا هفرط ود هنحص زا دیسر ماجنا هب یلماک تحارتسا هک نیا زا دعب

 و نیرتدب رد ار دوخ هنحص فرط کی رد :تسا هدمآ نآ درک راک یگنوگچ اجنیا رد

 رگید فرط رد .دینک مسجت فیعض صخش کی و تیلوئسمیب .دایتعا تلاح نیرتدیدش

 .دیوش روصتم ار دیشاب کرت زا سپ دیناوتیم هک هچنآ
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 هجاوم یگدنز اب یصخش ناوت و تردق اب و متسه دوخ فعض رب هبلغ ۀدامآ نم

 رس هب ییالاب دح رد مفطاوع و رکف و هدرک نوزفا نم رد ار یژرنآ میاهسفن .موشیم
 .درب دنهاوخ

 هرطاخ یروآدای
 زا یهوبنا اما تسا دنمدوس تاعالطا زا یعیسو ُهرتسگ یاراد امش ینهذ ةناتسآ

 دوخ نهذ ةناخ رتدوز هچ ره .تسا هتشابنا دوخ رد مه ار فرصمیب یاهلاغشآ و اههلابز

 دناوتیم هک تسا ییوراج مزیتونپیه .دش دنهاوخ رتهب امش تارطاخ .دینک کاپ و زیمت ار

 دب ۀزم هک دب یاذغ لثم) دننامب یقاب لیخت کی زا سپ دب براجت یتقو .دبورب زیمت ار نآ

 ریواصت نآ یاج هب و هتشادرب ار دب ۀزم نیا دناوتیم مزیتونپیه (دنامیم یاج هب نآ
 .دراذگب یرت شخبتیاضر

 ینهذ ريوصت
 یاهلیاف و دانسا رد یزیچ ره .دینک مسجت رتویپماک کی دننام ار دوخ هظفاح ةناتسآ

 تسار تمس یاههمکد هک تسا نیا دینکب دیاب امش هک یراک مامت .تسا هدش طبض امش

 ییاهزیچ زا ینهذ ریوصت کی .دنوش رهاظ روتینوم ةحفص یور تاعالطا ات هداد راشف ار

 ای تسا نآ رد صخش هک ار یتیعقوم .دیهد لیکشت دیروآ رطاخ هب دیراد یعس هک
 .دیریگب رظن رد ار لاس و هام هزور .دینک هاگن میوقت هب .دینک مسجت ار هداد یور هک یاهعقاو
 .دیناسرب رفص هب ار دوخ ۀدش هتساوخ تاعالطا

 نیقلت

 زیت بش و زور لوط مامت رد نم نهذ .دش مهاوخ رادیب هاگآ و رایشوه حبص زور ره نم

 ره هب زور ره هک درک مهاوخ قیدصت ار نیا موریم باوخ هب هک بش ره .تسا نشور و
 .تسا هدش رتهب و رتهب ماهظفاح قیرط
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 یگسئای

 زا یشان تارییغت دروم رد ینارگن و بات و بترپ و شنترپ ةرود کی یط زا سپ نانز

 هب زاین ناشسفن تزع تیوقت زین و ناشزیر نورد ددغ متسیس تیوقت یارب ندش نسم

 لمع ناوج و دننک رکف ناوج ات دنکیم کمکاهنآ هب رما نیا .دنراد یصاخ طابضنا و مظن
 .دنراگنب هدیدان ار نامز رذگ تارثا و دننک

 ینهذ ريوصت
 ار دوخ .تسا یدیفم روصت ناتسبات مارآ زور کی رد رهش ةموح رد کنخ راشبآ کی

 تسود و ابیز راشبآ امش .دینک روصت هدرک نت هب یهاتوک کراولش هک یناوجون دننام

 دیراذگب هچضوح نورد هب اپ .دزيریم یقمع مک ۀچضوح نورد هب هک دینیبیم ار ینتشاد

 دوجو رد ار شمارآ ساسحا و دیتسیاب دناهدش هدنک ارپ فارطا هب هک راشبآ تارطق ریز و

 ۱ .دینک هبرجت دوخ

 نیقلت

 راک بسانم و تسرد نم ددغ .منکیم ساسحا دوخ رد ار شمارآ و یناوج نم

 هک ار یکیزیف تارییغت تلوهس هب نم .تسا رذگدوز و یتقوم یتحاران هنوگ ره .دننکیم

 .مری ذپ یم دنتسه یعیبط

 مسیلوباتم شیازفا
 میظنت ار امش ندب یمیشویب عاضوا هک دراد دوجو یکچوک ةيحان امش زغم زکرم رد

 یاهیبرچ لکش هب اذغ عمجت و اهتشا سومالاتوپیه رد عقاو کچوک ۀیحان نیا .دنکیم
 هدرک ذوفن امش هاگ ًادوخان رد دناوت یم قیمع ات طسوتم مزیتونپیه .دنکیم لرتنک ار هفاضا

 قیمع سفنت قیرط زا نژیسکا دورو شیازفا اب ار هدش هریخذ یاهیبرچ ندنازوس لمع ات
 .دهد شیازفا یرلاک یدادعت فذح و
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 ینهذ ریوصت
 تحارتسا تلاح هب ار ناتتسد .دینک عورش هتفاي شمارآ تلاح رد ناتدوخ ندید اب

 هنیآ کینکتدروم نیا .دینکیم یگدنکآ ساسحا یقاشنتسا ره اب دیراذگب ناتمکش یور
 ندب رد هک ار یاهتفرشیپ تارییغت .دینیبب ار هتفای شیازفا مسیلوباتم جیاتن ات دبلطیم ار

 و هتفای رییغت امش ندب هبذاج .دیوشیم یژرنا زا زیربل دیراد امش دینیبب .هدش لصاح
 شا ندرک راک لاج رد الاب تغرس اب امش سیل ونام

 مسیلوباتم .موشیم ینهذ ةرتسگ نیا دراو هک راب ره .تسا ناوترپ نم ندب مسیلوباتم

 میبرچ یاهلولس دناسریم یژرنا رثک ادح هب یرلاک لقادح اب ارم و تفای دهاوخ شیازفا

 .دناهدش لیدبت یفطاع قایتشا و دودحمان یکیزیف روش هب

 تکرح یرامیپ

 یرامیب راچد تسین نا رد یحیرفت چیه هک ییاج هب رفس ماگنه مدرم زا یضعب

 :زا دنت رابع یرامیب نیا مئالع امیپاوه ای راطق ,سوبوتا هچ نیشام رد هچ دنوشیم تکرح

 .عوهت 9 تلاسک .هدعم یتحاران «قیرعت .یگدیرپ گنر

 ینهذ ریوصت
 رد هتبلا .تشاد دنهاوخ لابند هب ار جیاتن نیرتهب یحالصا یاهنیقلت و مسجت

 رد هثداح یشیامن نیرمت اب لکشم نیا .دینک نیرمت ار اهنآ یدعب رفس رد هک یتروص

 .دینیبب ار هنحص «ینهذ ملیف کینکت زا هدافتسا اب .تسا یندش لح .هراو باوخ تلاح

 .دنریذپلد لحارم مامت .دیشکب ریوصت هب ار رفس یاهتنا و طسو .لوا

 نوریب و هتسشن ولج یلدنص یور «نیشام رد .تخاس مهاوخ ار تیعقوم نیرتهب نم
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 زکرم شوح و لوح رد یتشک رد .منیشنیم اهلاب یور امیپاوه رد .منکیمن هاگن ار هشیش

 و .منکیمن هعلاطم تکرح ماگنه یلک روط هب و .مرگنیم تسد رود یاهقفا هب و منامیم

 .مزرویم بانتجا رفس زا شیپ یلکلا تابورشم ای نیگنس یاهاذغ ندروخ زا

 ناکدوک اب یراتفردب - زواجت
 هب هلاس ره روما ءایلوا ار ناکدوک هیلع یسنج هدافتسا ءوس شرازگ ۰ ooo زا شیب

 عمجم» .دناهتشاد راک و رس یحور ظاحل زا هدید تفتوآ ناکدوک اب هک دناهتفرگ رارق ضراعت

 تایاکش یدصرد ۴۲ شیازفا و هدرک تیامح هدش هئارا ماقرا زا ءاکیرمآ ناکدوک تداعس

 مزیتونپیه اب دشاب هتشاد دوجو رییغت هب یلیامت رگا .دیامنیم دییأت ار هدش شرازگ

 .درک کمک .دنکیم ینابرق ار یرگید هک یسک هب مه و ینابرق هب مه ناوتیم

 ینهذ ریوصت

 صخش و ینابرق کینکت نیا نوچ .تسا تعجر کینکت .دروم نیا رد هدیزگرب کینکت

 عورش هایس هتخت اب .دنبايرد ار لکشم نیا ییانب زیر تلع رتهب ات دزاسیم رداق ار کاته

 نهذ ملیف زا دیسرب خساپ کی هب امش هک یتقو ؟داد یور قافتا نیا ارچ .دیسیونب و هدرک
 .دیدرگرب هدروآ دراو امش رب ار یبصع کوش هک یقافتا نیلوا هب ات دینک هدافتسا

 هیقلت

 دهاوخن یور یقافتا نینچ زگره رگید و ممهفیم ار داتفا میارب هک یقافتا لیلد نم
 .داد

 یراتفر ینوگرگد

 اما تسا هدوب شهوکن دروم لکشم نیا دوجو رطاخ هب ییایمیش داوم نزاوت مدع
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 ناحتما دنراد یدج یبناج ضراوع هک ییاهوراد هیوریب فرصم زا زا لبق ار دروم نیا

 هنالقاع .دیهد ارف شوگ رکف ةهنادنمدرخ یادن هب هک تفرگ دیهاوخ داپ امش .دینک

 یارب یزاغآ ةطقن دناوتیم یمزیتونپیه دوخ .دیوش یتاساسحا هکنیا زا شیپ .دیشيدنيب

 .دشاب یمئاد روط هب الاب هب نییاپ حطس زا حور یاقترا

 ینهذ ریوصت

 تلاح زا ار دوخ .تردقرپ یژرنا کی و سفن هب دامتعا ینآ تکرح و باتش کی اب

 لمع زا یدیدج عون ات .دینک هدافتسا رکف ملیف کینکت زا .دیروآ رد یگدومخ و توخر

 .دوش هتخیگنار

foeهم  
۰ 

۰۰ 

 هظحل نیا رد و ماهتشگ ديما زا راشرس نم .ماهداد رییغت تبثم هب یفنم زا ار مراتفر نم

 .مریگب نشج ار یگدنز تذل ات منکیم یگدنز

 هزیگنا

 سأی رب دناوتیم دیما .دراد یگتسب دریگیم قلعت نآ هب هک یشاداپ هب ام ۀزیگنا ةجرد

 اب هزیگنا ةقرج هک یتقو .دیشاب هتشاد ریپغت یارب یتبثم ةمانرب امش رگا ددرگ هریچ
 لاح رد نونکا امش هک نیا تیعقاو .دنهدیم یور رتدوز تاقافتا دوش هدز یوق قایتشا
 .دراد دوجو تفرشیپ هزیگنا امش رد هک دزاسیم نشور دیتسه باتک نیا ندناوخ

 نیا دینک نیرمت بترم امش رگا .دیسرب ناتفادها هب ات دزیگنا رب ار امش دناوتیم مزیتونپیه

 هار نیرتهب .هتسویپ تیعقاو هب امش یاهوزرآ مامت .دینیبب هتفاي قیفوت ار دوخ فادها
 هک یاهدش صخشم خیرات اب ار یمیوقت .تسا رسیم ینهذ ملیف کینکت اب روصت نیا کرد
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 .دیروآ رطاخ هب .دیاهتفرگ رظن رد یتیقفوم هب ندیسر یارب

 نیقلت

 مدوخ یارب هک یتالیخت مامت زا و مراد یگدنز تداعس یارب ینازوس قایتشا نم

 هب رتدوز هچ ره ندیسر یارب و شمهاوخیم و مراد ار نآ تقایل نم .مربیم تذل ماهتشاد
 ار اهنآ و منکیم لرتنک ار دریگ ماجنا دیاب هک هچنآ مامت زور ره نم .ماهدش هتخیگنارب نآ
 .مهدیم ماجنا

 ردام هب دیدش یگتسباو
 شرتسگ عنام دناوتیم دهدیم ناشن ار دوخ یلاسگرزب رد هک ردام هب دیدش یگتسباو

 ۀچب .کدوک - ردام طباور دیدش یلیخ دراوم رد .ددرگ درف یصوصخ طباور و یرکف غولب

 ماگنه دوز یاهترشاعم زا نوچ دوش یسنج تالکشم راچد تسا نکمم هدش گرزب

 ینهذ ریوصت

 دنزادرپب عوضوم نیا فشک هب ات درک دهاوخ کمک عجارم هب یکدوک نارود هب تشگزاب

 نانچمه ار وا یرکف غولب نودب و دنک گرزب ار کدوک ات هتشاداو ار ردام یلماع هچ هک

 و تلع نتسناد عجارم یارب تشگزاب فده .دناسرب یلاسگرزب نارود هب دوخ هب هتسباو
 .دنک عطق ار یگتسباو یاههتشر ددرگیم رداق تاعالطا نیا اب و تسا لولعم

 نیقلت

 عوضوم نیا زا ات درک مهاوخ کمک مه مردام هب .منک یگدنز مدوخ یارب ات ماهدامآ نم
 .دنک یگدنز لالقتسا اب دناوت یم هک ددرگ هاگآ
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 ینامرد یقیسوم

 یکیتونپیه ةراو باوخ نتخاس قیمع رد هنیمز سپ رد مارآ یقیسوم کی شخپ

 تارییغت زا یراع و هتشاد ینییاپ نت دیاب یقیسوم نیا .تسا دیفم و رثوم هداعلاقوف

 یارب ار ییاهرتاوت اهنآ .دنتسه بسانم افلآ متیر رد کیسالک یاهیقیسوم .دشاب یناهگان

 .دننکیم دیلوت سرتسا شهاک و قیمع یباصعا ددمت

 ینهذ ریوصت

 ار ناتنامشچ .هناخ رد هچ .ترسنک رد هچ دیهدیم شوگ یقیسوم کی هب هک یتقو
 یراج امش ندب یاهبصع رد 9 دوشیم امش نهذ دراو یقیسوم دینک ساسحا .كی دنیب

 زا کی ره هب ار نآ یژرنا و دیشیدنیب ینامرد ییورین نوچمه ریذپلد یاهادص هب .ددرگیم
 .دینک تیاده دنراد تیوقت ای نامرد هب زاین هک ندب یاهتمسق

 نیقلت

 تفاطل محور و فطاوع و تاساسحا .مونشیم ار زیگنالد یقیسوم کی هک راب ره

 دریذپ تروص دیاب هک ینامرد یوجتسج رد راکدوخ روط هب منهذ .دنريذپیم یصاخ

 .تشاد دهاوخ ینازرا نم هب ار یتمالس یقیسوم و دوب دهاوخ

 دوخ ندرک بویعم

 نودب مه اهیضعب .دنک یزیرنوخ ات دننکیم ردقنآ ار راد هکل یاهشوج اهیضعب

 یارب یتح مه اهیضعب .دنناراخیم ار ناشدوخ .دشاب هتشاد دوجو یشراخ هکنیا

 رظن هب یگداس هب رگید فرط زا .دننکیم هدافتسا وقاچ زا ناشدوخ ندرک تخیریب

 شزرا مدع اب اهنآ رت قیمع حطس کی رد اما دننکیم ردب دوخ زا ار یناور راشف هک دسریم

 .دننزیم برخم یاهراتفر هب تسد .دوخ یارب ندش لئاق
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 ینهذ ریوصت

 فرط رد و برخم هداعلا قوف رهاظ کی فرط کی رد .دینک هدافتسا هفرط ود هنحص زا

 .دینیبب یصقن و بیع ره زا یراع و نکمم دوخ نیرتهب رد ار دوخ رگید

 .متسه دازآ دوخ هيلع تنوشخ دنسپان یاهراتفر زا نم

 .تسا ریثأتیب نارگید رب دوخ ندرک راوخ نیا و درادن رب رد یتبثم فده چیه راتفر نیا

 .منزن همدص مدوخ هب هک متسه بقارم نم

 نتفرگ گنچ
 اب تسیتونپیه رگا :تسا بارطضا یاراد بلاغ ضخش هک تسا نیا رگنایب تداع نیا

 .ددرگ یسررب دیاب نیدلاو دروم رد یاهنیمز تاعالطا دشاب هتشاد راک و رس کدوک کی

 زا مه نخان اب نتفرگ گنچ و دنراد حالصا هب زین هک دنتسه یفطاع تالکشم ءاهتصرف
 کی رد دناوتیم نتفرگ گنچ ًالومعم .دشابهاگآ لاسگرزب کی عجارمرگا .تسا لیبق نی
 .ددرگ فقوتم ریز یاهکینکت اب هسلج وداي

 ینهذ ریوصت
 یاهنخان هب یگدیسر لوغشم تراهم اب هک یسک لباقم رد هاگشیارآ کی رد ار دوخ

 کی یو .تسا رطخ ناشن هب × تمالع نآ یور هک دراد یاهشیش وا .دینک روصت تسامش

 هدهاشم ناتشگنا یور رب ار راشف نیا امش .دناشوپیم رهزداپ نیا اب ار امش یاهنخان کی
 رد .تسا نآ خلت ةزم زا یکاح هک دراد یزیت و دنت یوب لولحم نیا هک دینک هجوت .دینکیم

 اب .دنک زکرمت شتسد یاهنخان زا کی ره یور هک دوشیم هتفگ عجارم هب هطقن نیا
 .دباییم همادا پچ تسد کچوک تشگنا ات و دوشیم عورش تسار تسد کچوک تشگنآ
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 قلت

 تشگنا نیا نخان میوگیم مدوخ هب منکیم زکرمت مناتشگنا زا کی ره یور هک نیمه
 ءوس اهنآ زا هک دننیبیم ار ییاهنخان مدرم هک یتقو .دنزیمن همطل یسک هب زگره رگید

 و متسه یوق نم .درک دنهاوخ یتسردان تشادرب نم تیصخش زا اهنآ .هدش هدافتسا

 .درادن دوجو نم رد نیشیپ یاهراشف

 باوخ ةلمح

 .دراد دوجو دارفا زا یخرب رد بسانمان تاقوا رد زور لوط رد ندیباوخ هب لیم و شيارگ
 هب یگدننار تافداصت زا ۲۰۰۰۰۰ دودح هک درادیم راهظا لقن و لمح هب طوبرم روما

 وا هک یتقو زا دعب ینعی منک کمک وا هب ات دمآ نم دزن هب یعجارم .دوشیم طوبرم باوخ

 .دمآ نم دزن دوب هتشذگ ششوگ خیب زا یدج رطخ کی و دوب هدز ترچ نامرف تشپ

 مه کشزپ دزن وا هک منک هفاضا دیاب .دوب هدرک وا هب یدایز کمک ریز ینامرد یاهکینکت
 .درک هعجارم نم هب دوخ کشزپ هارمه و دوب هتفر

 ینهذ ریوصت

 رتفد رد ,یگدننار ماگنه نامرف تشپ :دینک باختنا ار یبسانم تیعقوم ریز دراوم زا

 .تسا بسانتم امش اب هک یرگید تیعقوم ره اپ هداوناخ اب هناخ رد ,راک

 ٩ قلت

 باوختخر هب هک یتقو .مباوخب مهاوخب هک یتقو زج هب دنام مهاوخ رایشوه و رادیب نم

 باداش و هدرک تحارتسا ًالماک موش رادیب هک یتقو و تفر مهاوخ باوخ هب مارآ «موریم

 .مشاب رایشوه و رادیب زور لوط مامت ات دوب مهاوخ

 هدرم اب تبراقم

 دروم نیا .دراد دوجو دارفا زا یضعب رد هدرم صخش اب یکیدزن هب لیم یسنج نونج



 هتفرشیپ مزیتونپیه 8 ۴

 یاهفوشعم نداد تسد زا دننام دراد یکدوک نارود رد یاهثداح اب میقتسم طابترا بلغا

 رجنم یکدوک نارود رد یحور هبرض نیا هتشادن یلاسگرزب رد ار تاساسحا زاربا تصرف هک
 .هدش درف یسنج عاضوا رد یناور لالتخا هب

 ینهذ ریوصت

 هارمه هب یکدوک نارود رد ار تسیاشان لمع زا یهاگآ ,یکدوک نارود قافتا هب تشگزاب

 .دروآ دهاوخ

 ۴ قلت

 روک دراو هک راب ره .متسه یبایماک یارب یداع لایما اب .غلاب صخش کی نم

 .میادزیم دوخ زا ار تسیاشان لایما و اهراشف مامت «موشیم دوخ کیتونپیه

 سوباک

 نکمم یرادیب تاعاس رد هک تسا یبراجت و لح لباق ریغ سرت نایب .دننکیم دیدهت
 یضعب اما .درادن ینارگن یارب ییاج یقافتا و دب یاهایؤر «دشاب هدمآ شیپ درف یارب تسا

 دیهد ماجنا نسحا وحن هب دياب هک یزیچ زا ار امش دنراد یعس تباث و یرارکت یاهایور زا
 اب باوختخر رد دوخ ندرک مزیتونپیه اجنیا رد دنمدوس کینکت کی .دننکیم رادربخ

 .تسا هتفهن ایور نیا تشپ هک تسا ییاهمایپ مهف یروآدای یارب ییاهنیقلت

 ینهذ ریوصت
 هب ندیسر یارب یمزیتونپیه دوخ زا دیور باوخ هب هک دیوشیم هدامآ هک نیمه

 باوخ ریبعت رد دوجوم یاهمایپ یسررب و ندروآ رطاخ هب و دوخ هاگ ًادوخان هظفاح
 .دینک هدافتسا
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 دعب بش و منکیم تشاددای ار میاهايور موش رادیب باوخ زا هک یتقو حبص زور ره نم
 .تسا هتشاد میارب یمایپ هچ دیوگب نم هب هک مهاوخیم دوخ هاگ ًادوخان ریمض زا

 یسح یبہ

 و تسد رد اهنآ نیرت عیاش اما دهد یور دناوتیم ندب یاهمادنا زا کی ره رد یسح یب

 تهج مسجت دربراک رد ار سح نتشاد دناوتیم یکیتونپیه زکرمت .دوشیم هدید اپ

 .دشاب هتشادرب رد ءراشف تحت یحاون رد یعیبط نوخ شدرگ شیازفا

 ینهذ ريوصت
 شهاک ار یسفنت متیر .دیوش علطم دوخ یسفنت یوگلا زا یلک تحارتسا کی زا سپ

 :لاثم ناونع هب .دینک نیعم تقد اب دراد کمک هب زاین هک یعضوم یور ار مدزاب و هداد

 روصتم ار دیامن یورشیپ ات دینکیم راک اهنآ اب هک ندب زا یوضع ناونع هب ار ناتیاهتسد

 نایرج هب مدزاب هک یتقو .دینک مسجت ناتشگنا زا کی ره رس رد ار یکچوک خاروس .دیوش

 ار بصع یژرنا و نوخ نایرج لمع نیا .ددرگیمرب ناتشگنا کون هب مه سح دیآیم رد

 .دربیم نیب زا ار یسح یب و هداد شیازفا

 5 قلت

 و یعیبط تلاح رد مناتشگنا و اهتسد .یرادیب اي باوخ رد مشکیم هک یسفن ره اب

 ساوسو
 فیثک زا سرت .دیوشیم دح زا شیب زا شیاهتسد هک تسا یصخش زراب ةنومن کی

 .دسریمن رظن هب زیمت هک یسک رانک رد نتسشن دننام ینوگ انوگ لاکشا هب دناوت یم ندش

 زا سرت اب ور هدایپ رد دوجوم یاهفاکش زا یراددوخ رگید دروم .دنک زورب دناوتیم
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 یاهنیقلت اب دیاب ررکم و هتساوخان لوضف راکفا .تسا بهاذم اي اهداژن رگید زا ینامدرم

 .دوش نیزگیاج بولطم جیاتن تیوقت یارب یمسجت و تبثم

 ینهذ ریوصت
 کی اب تسامش هیبش رگیزاب .دینکیم هاگن ملیف کی هب و هتسشن امنیس کی رد امش

 و دنسپان «یقطنم ریغ :اهراک نیا هک دیباییم رد امش وا لامعا ندید اب یهباشم لکشم

 یداع روط هب هک دینیبیم ار یصخش و هدیشخب تیاده ار ملیف نایاپ امش .تسا هناقمحا

 .دنکیم راتفر

 یساوسو یاهراتفر راب نیلوا یارب یتقو .متسه ندش رتهب یوس هب رییغت لاح رد نم

 نیا مراذگیم تقو نآ دروم رد ندرک رکف یارب یساوسو لامعا ماجنا زا شیپ منک عورش ار

 راکفا هک یتقو و دنبايیمن رییغت زین متاساسحا نیاربانب .دراذگیمن ریثأت نم ساوح رب رما

 .تشاد مهاوخ یداع راتفر و هدرک فقوتم ار ساوسو نم دنیامن رییغت متاساسحا و

 یگزیکاپ - مظن
 نامز نونکا .میشاب هدامآ یگدنز یاهتصرف یارب و هدوب مظن یاراد دیاب ام فمه

 ار یمظنیب .تسامش تیقفوم هار رس رب هداتفا اپ شیپ و خوسنم عناوم رش زا ندش صالخ

 نامه هب زین ار شوشغم و مظنیب و هدننک جیگ یرکف یاهوگلا .دیرادرب دوخ فارطا زا

 .دیرادرب نایم زا بیترت

 ینهذ ریوصت
 رس رب زیچ همه و دراد دوجو زیچ همه یارب ییاج اجنیا .دینیبب ار دوخ ةناخ طیحم

 هب هک دینیبب ار وا .دوشیم در امش ناکم زا یگزیک اپ رظان کی دینک روصت .تسا دوخ یاج
 هب قاتا کی زا .داد ماجنا یگدنز رد بیترت نتشاد یارب دیاب هک دنکیم هراشا ییاهزیچ هچ
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 .دینک زیمت ًالماک ار اج همه و دیورب رگید قاتا

 یاهیدنمناوت یارب یتارییغت ًابیرقت عناوم .تشاد مهاوخ اپ هب ار میگدنز و هناخ نم
 .میامن نشور ار تیقفوم هار مهاوخیم نم .دنتسه نم

 ءاضعا دنویپ

 وضع شریذپ مدع رطخ ناوتیم تبثم یاهنیقلت دوخ نتخاس رادیب و مزیتونپیه اب

 ریز هب نتفر زا لبق رامیب یگدامآ یفنم یبناج ضراوع رطخ عطق یارب .تساک ار ییادها

 .ددرگیم تیوقت لیذ یاهشور اب سپس .دنکیم کمک تالکشم زا یراددوخ رد یحارج

 ینهذ ریوصت
 ناشن ار هدش هدز دنویپ هک یوضع ملاس یموتانآ هک یرادومن هب ندرک هاگن زاغآ رد

 ار رادومن هراو باوخ زا قیمع حطس کی هب ندیسر زا سپ .تسا ینایاش کمک دهدیم

 ناونع هب ار نآ و هدرک هعلاطم ار وضع درکلمع .دینک هدهاشم دوخ نهذ مشچ اب ًاددجم
 .دیرب ذپب دوخ ندب زا یوضع

 رد بوخ درکلمع اب ار نآ مراد تسود و مراد ار نآ نم .تسا نم لام نونکا وضع نیا

 .میامن ظفح تالکشم نودب مناوترپ یگدنز لوط

 رثوم یبصع متسیس لماک باصعا ددمت یارب یسنج تذل جوا زا رتشیب یزیچ چیه
 هک دنهدیم یتخس دوخ هب ردقنآ (نادرم زا شیب نانز) مدرم زا یرایسب هنافسأتم .تسیث

 .دسرب دوخ جوا هب ساسحا نیا دنهدیمن هزاجا



 هتفرشیپ مزیتونپیه 8 ۸

 ینهذ ریوصت
 هب .دینک مسجت تسامش نتخاس دونشخ صتخم هک یگرزب ةقوشعم اب رتسب رد ار دوخ

 .دیشيدنیب دیاهتشاد نونکات هک یتذل نیرتینالوط و نیرتیوق

 درد نیکست

 زینام نونکا .تسا درد کاردا عبنم زغم هک دناهتفایرد شیپ اهتدم زا ناققحم

 یکیتونپیه ۀلحرم طسوت هک دنکیم دیلوت ار یدننام نیفرم یاهنکسم زغم هک مینادیم
 جیاتن هب ًاتاذ دیناوتیم امش هک تسا نیا تیعقاو نیا یتفگش .دنوشیم هتخيگنارب نهذ

 نیقلت و ینهذ ریوصت هب درد .ددرگ داجیا یگتسباو هکنیا نودب دیبای تسد یهباشم

 .دهدیم خساپ لحم ساسارب

 ینهذ ریوصت

 اب هارمه و دینک مسجت درد لحم رد ار یکچوک خاروس .هتفایزکرمت سفنت زا هدافتسا اب
 نوریب مامت تردق اب مدزاب و تسا لماک سفنت .دینارب نوریب ر درد و سفن مدزاب لمع

 نیرمت هک هتشگ قیوشت لاعف روط هب امش .دینیبب درد زا اهر ار ناتدوخ ًالماک دعب .دیآیم

 .دیهد ماجنا .دیتشاد لکشم زورب زا لبق هکار یلاعف شزرو ای دینک

 ۷ قلت

 ندش بوذ .ميامنیم تیاده التبم لحم هب ار یکبس نامرد هک منکیم روصت راب ره

 دیدپان رگید نونکا .دوشیم کچوک شاهزادنا هک منیبیم شخبامرگ یاههعشا رد ار درد

 .هدش

 ۱ بلق نابرض

 و طیارش هک یتقو .ددرگ لرتنک کشزپ طسوت دیاب یصخش بلق اب طبترم عوضوم ره

 نودب رهزداپ کی مزیتونپیه .دشاب یناور یحور راشف زا یشان بلق هب طوبرم لالتخا
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 .دنک تیامح ار ییوراد نامرد دناوت یم 9 تسوراد

 ینهذ ریوصت

 تسد .دیوشیم هاگآ دوخ سفنت زا دیسرب روک قیمع هراو باوخ کی هب امش هک یتقو

 دیراد امش .دینک ساسحا ار مدزاب و مد و هتشاذگ دوخ ۀنیس پچ فرط رد ار دوخ تسار

 امش بلق هب ییاه نیقلت سپس .دیتسه بارطضا و ینارگن ره زا اهر امش .دینزیم دنخبل
 .دنوشیم تیاده

 .یقلت

 .دناهنزاوم رد تعیبط اب الماک تی اهمتیر .یمارآ و یداع .یباداش و ملاس وت مزیزع بلق

 سرت زا یشان تالمح

 هب دادعت نیا و دنربیم جنر سرت زا یشان تالمح زا اکیرمآ مدرم زا نویلیم ۵۰ زا شیب
 .هنیس درد .هجیگرس :قیرعت .عوهت .تسا ینوزف لاح رد راشف ناگدننک دیدشت ناونع

 هک یناسک یارب .دنهدیم خساپ مزیت ونپیه هب هک دنتسه یمئالع مامت اهسفن ندش هاتوک

 لامعا لرتنک نداد تسد زا اي ندش هناوید .گرم زا سرت دنتسه یدیدش تالکشم راجد

 زا دننکیم یگدننار هک یناسک یارب هتبلا «دنوش هدوزفا قوف مئالع هب تسا نکمم زین ندب

 .ددرگیم هفاضا زین ندرک فداصت و لرتنک نداد تسد

 ینهذ ریوصت

 راشف زا رپ ةصمخم و دیدش یراتفرگ کی رد ار دوخ .دینک روصت ار یلیخت یملیف

 ساوح زکرمت یاراد و نتمطم .مارآ امش سرت زا یشان شنکاو یاج هب اما دینیبب یحور
 بارطضا هک اجنآ زا .دینادیم دنمتردق صخش کی ار دوخ و دینکیم دروخرب هیضق اب

 دوخ سفنت یور و دیشکب مارآ و قیمع یاهسفن دمعت امش .دنکیم هاتوک ار اهسفن

 نوریب دوخ زا ار یتحاران دیراد هک دینک رکف .دیهدیم نوریب ار اوه هک نیمه .دینک زکرمت
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 .دیناریم

 درک مهاوخ هضواعم یرگنشور اب ار سرت نم .منکیمن دودحم ار دوخ یگدنز رگید نم

 رتناسآ ینامز یگدنز رد تکرح .تفرگ مهاوخ ار دوخ هار رس رب نتشاذگ عنام یولج و

 .دشاب لداعتم و مجسنم تیصخش کی زا یدحاو یانبم رب هک دش دهاوخ

 ناکدوک هب ضرعت
 راچد یساسحا و یفطاع ظاحل زا هک یدارفا طسوت ناکدوک زا یسنج یرادرب هرهب

 ریگتسد اهنآ زا یخرب .هدش لدبم یریگهمه کی هب (نادرم ًارثکا) دنتسه یناشیرپ
 هاجنپ دودح دناهدشن اوادم هک تیانج نیلماع یارب ناراکهبت نیا نازيم اما دنوشیم

 ار دصرد نیا یزراب وحن هب دناوتیم یدربراک مزیتونپیه اب ینامرد راتفر .دشابیم دصرد

 دناوت یم اهنت هن مزیتونپیه .دراد یگتسب یدرف تواک ذ و هزیگنا هب رما نیا هک دهد شهاک

 ناهذا زا ار کاندرد تارطخ تسا رداق هک تهج نآ زا هکلب دهد رییغت ار عینش یاهراتفر

 .تسا دنمشزرا .دیادزب ینابرق ناکدوک

 ینهذ ریوصت

 شزومآ سانشناور کمک هب هدش عقاو تیانج دروم هک یسک مه و تیانج لماع مه

 یلصا ةشير هب یکیتونپیه تشگزاب اب .دنکیم هدافتسا مزیتونپیه زا هک دنراد زاین یاهدید

 .درب نیب زا ار یحور لیامت ای هدقع نیا ناوتیم لکشم

 ۴ قلت

 ماهدامآ نم .متسه اهر دناهداد جنر ارم هک ییاهمخز و اهدرد زا نم :ینابرق یارب نیقلت

 .میایب رانک میگدنز اب ات

 نم .درک مهاوخن یسنج زواجت یرگید کدوک هب زگره رگید نم :تیانج لماع یارب
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 .درک مهاوخ حالصا ار دوخ راتفر

 یشراوگ یاهمخز

 یاهمخز .دننکیم قرف دراد رارق مخز هک ییاج ساسارب یشراوگ یاهمخز مئالع

 نکمم هدعم مخز .دوش شراخ ساسحا اي شزگ .شزوس بجوم تسا نکمم یرشعینثا

 نکمم مه درد اذغ هدعو ره زا سپ یدروم ره رد .دشاب هارمه غارفتسا و عوهت اب تسا

 دناوتیم هکلب دربب نیب زا ار مئالع دناوتیم اهنت هن مزیتونپیه .دشاب هتشاد دوجو تسا

 .تسا طبترم سرتسا اب ًالومعم هک دهد شهاک زین ار یتلع

 ینهذ ريوصت

 لاح رد و دیتسه هوق غارچ کی یار امش هک دینک روصت.دینکینورد ار دوخ مسجت
 زیر اهمخز تلع هک اجنآ زا .دنشابیم دوخ شراوگ هاگتسد یلخاد یاهمادنا رد صحفت

 زا هداد ششوپ ار امش ةدعم ةراوید و دنکیم یگدنز سوکوم لژ رد هک تسا یمسیناگرا

 لاح رد هک ار مخز .دیادزیم ار نآ و هدنابات یرتکاب نورد هب ار یاهدیشاپ مه زا رون ور نیا
 .دییامن هدهاشم .تسا ندش دیدپان و ندش کچوک

 دهاوخ شمارآ رد مباصعا یطیارش ره تحت و درک مهاوخ ظفح دوخ رد ار زکرمت نم

 مهاوخ زین روسج .منکیم دروخ رب هناتسود هک هنوگنامه دشاب نایم رد یشکمشک رگا .دوب
 .دوب

 اب میالم شور کی زا هنارمآ مزیتونپیه ةلحرم اب هسیاقم رد ریگناسآ تسیتونپیه
 تکرح اب امش .دنکیم هدافتسا یراکمه هب ندیشخب نانیمطا تهج عجارم درف تیاضر

 ندش هریخ اب .درب دیهاوخ تذل ریذپلد یاهبرجت زا تفاطل و یکاپ زا یاهلحرم رد
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 ار دوخ تسد .دیشکب سفن قیمع و مارآ لاح .تسا بوخ .دینک عورش فقس هب ناتمشچ

 دیشکب قیمع سفن جنپ .دینک ساسحا ار دوخ سفنت گنهآ و دیراذگب هنیس ةسفق یور

 تمالع دیدینش ار رفص امش هک یتقو و مدرمش سوکعم روط هب رفصاأت جنپ زا نم هک یتقو
 .دینکیم لمع بوخ یلیخ امش .تسا تسرد .دیدنبب ار ناتنامشچ هک تسا نیا

 ینهذ ریوصت
 هب ات هدرک عورش رس قرف زا دینک روصت تحارتسا لاح رد ار دوخ ندب زا تمسق ره

 ۀزاجا و هدید ار نآ مدرک ناتندب زا تمسق ره هب هک یاهراشا ضحم هب .دیسریم اپ کون

 .دیهدب نتفر

 نیا دیورب رتقیمع میوگیم نم و دیونشیم ارم یادص هک راب ره :تسیتونپیه

 هب یرکف شمارآ و افص زا یاهلحرم رد ات دیزاس زاجم ار دوخ هک تسامش یارب یتمالع

 زا امش یادص نت دیشاب هتشاد رطاخ هب دینکیم نیرمت اراهکینکت نیا هک یتقو

 نایک ات ریخت نود و ناپ یاب امش یادض نت تا تیتهارب راسب یفطاع ظا

 ندش رتقیمع رد هک دوشیم شخپ هنیمز رد میالم روط هب نشیتیدم یقیسوم .دشاب

 .دوشیم بوسحم یبوخ کمک هراوباوخ

 یلایخ یاپ ای تسد
 ریز .دنشکب درد بیاغ وضع زا دنراد تسود هدش عطق ناشندب زا یوضع هک یناسک

 کشزپ کی طسوت هک یمزیتونپیه .تسا هدرکن تبث دوخ رد ار صقن نیا باتزاب متسیس
 مایپ و دشاب طابترا رد ندب اب ات دوش تیاده زغم هب دناوتیم دوشیم ءاقلا تسیتونپیه
 ۱ .دنک تیوقت زغم هب ار درد فقوت
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 ینهذ ریوصت
 هتشادن دوجو درد ساسحا یارب یلیلد چیه هک دینیبب یعقاو یهاگآ کی اب ار دوخ ندب

 امش هب کمک ۀدامآ هک دینیبب ار دوخ برجم و قذاح ناکشزپ .تسا هدش دیدپان درد .دشاب

 راک هب ناتدیدج طیارش رد امش هب یشخبناوت یارب ار دوخ شالت رثکادح و دنتسه

 .دنریگیم

 ۱ قلت

 رت دوز هچ ره و دش مهاوخ اوادم تعرس هب نم .تشگ دهاوخن زاب زگره رگید و هتفر درد

 .داد مهاوخ قفو ینونک طیارش اب ار دوخ و دش مهاوخ یزیمآت یقفوم ناربج ۀدامآ

 هنوگرامیب یاهسرت

 یاهسرت ار دنشاب هتشادنرب رد یعقاو ساسا چیه هک یقطنم ریغ درد ای ینارگن

 ساسارب اریز دشاب یزیچ ره زا دناوتیم زیگناساوسو یاهساره .دنمانیم هنوگرامیب

 .تیعقاو هب میشاب دقتعم هک یزیچ ره هب ام دیوگیم رواب نوناق .تسا یعقاوریغ یاهرواب

 میناوتیم نآ قیرط زا هک دنشخبیم لکش ار یپوکسلت تاداقتعا و اهرواب .دوشیم لدبم

 یاهلوک و جک یاهپوکسلت هنوگرامیب یاهسرت .مینک هراظن ار نامدوخ یدارفنا یاهایند

 .دنراد نتخادنارود ای رییغت هب زاین هک دنتسه

 ۱ ینهذ ریوصت
 یا یک اک مک ی ایت لا اه

 .دینک هجوت .تسامش لام هب هیبش ییاه سرت هب التبم رگیزاب .دراد ار امش یو ةنوگرامیب

 نادرگراک امش نونکا .دنیآیم رظن هب یقطنم ریغ هنوگچ امش رظن هب اهراتفر نیا هک
 راتفر یتیعقوم نینچ رد دیاب شوه اب صخش کی هک دیهد رییغت یروط ار سح دیتسه

 .دنک
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 ارم هناقمحا سرت نیا هک یتقو .مراد طلست نآ رب نم تسا لالحمضا لاح رد سرت

 ماجنا یتبثم لمع و هدرک عمج ار مناوت .منک میلست ار مدوخ هکنیا یاج هب دهدیم جنر

 .تسا نم دوخ عفن هب هک مهدیم

 یساکع

 .تسا دنمشزرا رایسب یساکع تقد و ساوح زکرمت دربشیپ یارب مزیتونپیه

 یراپ خساپ نیرتهب تفایرد تهج مهم عوضوم ای لدم اب طابترا داجیا یارب مزیتونپیه

 .تسا دیفم هدنهد

 ینهذ ريوصت

 یدید اب ار شنامشچ سپس و دناخرچیم الاب هب ور ار شنامشچ .دنکیم ثکم هظحل کی

 .دنکیم زاب دهاوخیم سکع نیا رد هک هچنآ زا

 نیقلت

 وا .مروایب تسدب ار نآ هنوگچ منادیم و مهاوخیم هچ سکع نیا زا هک منادیم نم

 رانک رد ناتسبات یابیز زور کی رد دینک رکف .دنکیم میظنت ار یتلاح ندش لدم یارب

 ...و دیونشب لحاس رب ار جاوما شورخ یادص .دیتسه لحاس

 رون هب تبسن (زیمآن ونج) طرفم ةقالع
 بسانمان تاقوا رد یتح رون رد ندوب یداع ریغ رابجا تلاح کی رد طرفم ةقالع نیا

 رد دناوتیم طقف و دسرتیم یکیرات زا هک تسا یصخش رت لوادتم ةنومن کی .دیآیم شیپ

 .ددرگیمرب یکدوک نارود هب هنوگ ساوسو تلاح نیا .دباوخب رون
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 ینهذ ریوصت
 کی طسوت دیاب راک نیا .میدرگرب سرت ةشير هب دیاب ام یپاتزاب شنک او نیا ندودز یارب

 دروآیم دی هب مهم ةلداح کی عجارم هک یتقو .ریگ ماجن تراهم اب و یاهرح رگنامرد
 هب ار اهنآ هدرک هدامآ ار ذغاک و ملق هک وا .دهدیم ناشن تسیتونپیه هب تشگنا تمالع اب

 یاهکینکت طسوت سپس لالتخا نیا .دنک تشادداپ ار شتارطاخ ات دهدیم عجارم

 .دش دهاوخ هدودز یناحور رون ای راشبآ لیبق زا یددعتم

 هدش طبض نآ یور لیذ دراوم هک دنهدب دوخ عجارم هب تساکر اون کی دیاب نارگنامرد

 نینچ رد هاگره هدنیآ رد .دیتسه رودب یاهرهلد و سرت ره زا نونکا مه امش دشاب

 نم .ماهتشگزوریپ نم .دییوگب دوخ هب دوش زاسرس درد امش یارب هک دیریگب رارق یتیعقوم

 لکشم نیا .متسه یعیبط و یداع لاح ره هب نم متسه یوق نم .ماهدش هریچ مسرت رب

 .تسا دمآراک هشیمه یارب یکیتونپیهارف نیقلت نیا .تشگ دهاوخن زاب زگره و هتفر رگید

 رایو

 .دراد دوجو یرادراب ماگنه هب بلغا هک ینیعم یاهاذغ هب دیدش قایتشا و لیم

 راشف ءالاب لورتسلک یاراد هک یناسک یارب رما نیا .دشاب زاس لکشم درف یارب دناوتیم

 «تسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا دنتسه یمسج یاهیرامیب رگید و تباید «نوخ

 نایم رد دنشاب رضم تسا نکمم هک ییاهاذغ زا یصخشم عاونا یاپ هک یتقو ًاصوصخ
 .دشاب

 ینهذ ریوصت

 یزیچ قیقد باختنا لاح رد ار دوخ .تسیاهاذغ عاونا زا ولمم هک دینک مسحت ار یزیم

 .دیزیرب نآ رد ار هیقب و دیروایب لاغشآ لطس کی .تسا بوخ امش یارب هک دینک روصت
 .تسا لاغشآ ۀباثم هب امش یارب دب یاذغ
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 قلت

 هچ منادیم .مراد تسد رد ار دوخ رایتخا نم .هتفای شهاک دب یاهاذغ هب نم لیم

 .داد مهاوخ ماجنا ار نآ تسا بوخ یزیچ

 ندرک خاروس
 اب دناوتیم فان ای نابز .وربا ؛ینیب خاروس هچ .دشاب شوگ ۀلال یارب هچ ندرک خاروس

 هعجارم تسیتونپیه هب ًادعب مدرم زا یضعب .دریگ ماجنا درد نودب مزیتونپیه روضح

 .دنهد قفو رییغت نیا اب ار دوخ دنناوتب ات هتخومآ ار یمزیتونپیه دوخ ات دننکیم

 ینهذ ريوصت

 یگنوگچ ات دوش هتفرگ راک هب دیاب مزیتونپیه راک نیا ماجنا یارب یریگمیمصت زا شیپ

 ةراو باوخ کی رد .ددرگ مسجت .تشاذگ دهاوخ یگدنز رب هک یریثأت و یرهاظ رییغت نیا

 .دینک هدافتسا یتمسق ود ۀحفص کینکت زا .دینیبب ار رکف یوداج ۀنیآ طسوتم ات کبس

 زا .دینیبب ندرک خاروس لمع زا دعب ار ناتدوخ رگید فرط رد و یداع دوخ فرط کی رد

 دنهاوخ ءاقترا نم یارب یگداوناخ طباور و یلغش یاهتصرف راک نیا اب ایآ دیسرپب دوخ

 ؟دش دهاوخ داجیا اهنآ هار رس رب یعنام ای تفای

 ۹ ا

 و مراد تسود ار شور نیا نم .متسه تحار دوخ اب نم .ماهتفرگار تسرد میمصت نم
 .منکیم تیاضر ساسحا دوخ رهاظ زا

 ریساوب

 نیرمت اب ناوتیم ار مروت و روآ درد شراخ .دراد کشزپ هب هعجارم هب زاین هضراع نیا

 .درب نیب زا یتح ای لرتنک .دوخ یارب یزیرهمانرب و تبثم ینهذ ریوصت رمتسم
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 ینهذ ریوصت

 روصت موتکر یاهیرامیب صصختم کی ناونع هب ار دوخ نامرد دنور تیوقت یارب

 رد ار دوخ دینکیم هنیاعم ار هدور تسار جرخم هک یتقو .دینک هنیاعم ار ناتدوخ .دینک
 .دینیبب تسا لکشم راچد هک دوخ ندب زا تمسق نآ هب یدیفس رون ندنابات لاح

 هک موشیم قیوشت .منکیم مسجت دوخ موتکر نورد هب ار ینابات دیفس رون هک راب ره
 .مهد همادا ار نامرد دنور

 ناهایگ هب تبسن یتیساسح شنکاو زا ناوتیم یکیتونپیه نیقلت طیارش کمک اب

 .دنوش رهاظ یعقاو مئالع هکنیا زا لبق یتح .داد شهاک ار نآ ای و درک یریگولج

 ینهذ ريوصت

 .دیوش روصتم رهش ۀموح رد زیگنالد زور کی رد یاهداج رد ندز مدق لاح رد ار دوخ

 رایشوه دنراذگیم ریثأت امش رب هک یناهایگر یاس ای یمس یاهکچیپ ندید ضحم هب امش

 .دیوشن کیدزن نآ هب و دینکن رطخ .دیتسین نئمطم یهایگ زا رگا .دیتسه هاگآ و

 مهاوخ یراددوخ اهنآ اب سامت زا ور نیا زا ءدوب مهاوخ ناهایگ صیخشت هب رداق نم
 لاح رد نم یعیبط عافد لماوع .درک مهاوخ تمواقم ًایوق نآ ریثأت لباقم رد نم .درک
 نیا راچد مه زاب منکیم هک ییاهتبقآرم فالخرب رگآ .دنوشیم رتیوف زور ره و دندشر

 یراددوخ شراخ دض یاهدامپ و اهنویسول زا و دناراخ مهاوخن ار دوخ .مدش هضراع

 .دومن مهاوخ لاسرا و مسجت ار یشخبافش ینهذ ریواصت ضوع رد .درک مهاوخ
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 سیلپ راک

 هک دننکیم مادختسا ار ییاه تسیتونپیه .روشک رسارس رد سیلپ تارادا زا یرایسب

 یدانتسا ناونع هب اههدنورپ زا یرایسب رد هکنیا اب .دننک کمک اهنآ هب اهیسرپزاب رد
 بلغا و تسا دنمشزرا زیمآدییأت تاعالطا ناونع هب اما .تسین هدش هتفریذپ ینوناق

 .دیامنیم شاف .دنکیم کمک اههدنورپ لح هب هک ار یناهنپ قیاقح

 ینهذ ریوصت

 هب رما نیا .دنکیم هدافتسا هثداح نامز هب تشگزاب کینکت زا سیلپ تسیتونپیه

 رایسب اجنیا رد راکدوخ روط هب نتشون .دروآ رطاخ هب ار تایئزج ات دنکیم کمک دهاش

 .داد هئارا ناوتیم دهاش ناونع هب ًادعب نوچ تسا دیفم

 قلت

 و دیاهدینش .دیاهدید هک ار هچنآ ره و دینک مسجت و لایخ روصت ار هعقاو :تسیتونپیه
 .دینک تشادداپ دشاب مهم هدنورپ نیا لح رد ترا نکمم هک دینکیم ساسحا

 نرادمتسایس

 ظاحل زا دنیامنیم ادیدناک ار دوخ یلغش زارحا یارب هک ینارادمتسایس زا یرایسب

 ای مهم ینارنخس کی داریا زا لبق ًاصوصخ .دنهدیم شیازفاار دوخ سفن هب دامتعا یناور
 .دیدج دادیور کی اب ندش ورهبور

 ینهذ ریوصت
 ره .دینیبب قوش و قوذرپ ناراداوه زا یهورگ لباقم رد ینارنخس داریا لاح رد ار دوخ

 ینارنخس رد ناگدننک تکرش .دوشیم هجاوم هلهله و فک و روش اب دییوگب امش هک یزیچ

 .دنرادیم زاربا امش هب ار ناشقایتشا و یرادفرط اهسکع و اهمچرپ ندروآ رد زازتها هب اب
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 تهج و ماهدرک لیصحت و هزیگنآ رپ و .متسه زیچ همه یراد نادش هدنرب یارب نم

 .مراد ار مزال یگدامآ لغش نیا زارحا

 تدم هسلج نآ یاهنیقلت هک نیا و تفرشیپ یارب .یاهفرح هسلج کی زا سپ

 زا دعب یاههمانرب ات دوشیم هداد ینالوط ینیقلت هژاو کی درف هب .دشاب راذگ رثا یرتشیب

 امش هک راب ره ًالثم .دوشیم هداد بیترت یشزیگنا لمع کی .دیامن تیوقت ار هسلج کرت

 .درک دیهاوخ تیاضر ساسحا لکلا دوجو نودب .دیشونب هویم بآ ناویل کی

 ینهذ ریوصت
 دیابن هک دننکیم فراعت یزیچ امش هب هک دینیبب یناتسود اب ینامهم کی رد ار دوخ

 دیهدیم هزاجا اهنآ هب امش (...و برچرپ یاهاذغ .ردخم داوم ,یلکلا تابورشم) .دیروخب
 اب مه یرادیب تلاح رد ینهذ ریوصت نیا .دیرادن ار دب تاداع نیا نونکا امش دننادب هک

 .دوب دهاوخ ارجا لباق یکیتونپیهارف یاهنیقلت

 ام هک دنادب یسک هکنیا نودب یتح .دنتسه دمآراک یکیتونیپهارف یاهنیقلت

 .موشیم دوخ یکیتونیپه ارف نیقلت بجومنم هک راب ره .میتسه هدش یزیرهمانرب

 .دزاسیم نشور میارب زاین تقو هب ار مایپ هک منکیم لاعف ار ییورین

 ندب نتفرگ رارف زرط
 دناوتیم تلاح نیا هک یروط دنکیم تیاده رکف ار ندب نتفرگ رارق زرط و تلاح

 ام هک تسا یدروخرب زا یشخب ندب تلاح .دنک نایب ار درف ینارگن ای سفن تزع ساسحا

 .دنکیم ینعم ارام سفن هب دامتعا نازیم عوضوم نیا .میرادیم راهظا نارگید هب تبسن
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 ینهذ ریوصت

 بقع ار اههناش .دیراد هگن الاب ار ناترس .دینیبب هفرط هس ةنیآ کی لباقم رد ار دوخ

 و رکف .تسا یبسانم لداعت رد امش ندب .دیسریم رظن هب هدنرب کی امش .دیشکب

 .تسا گنهامه مه اب ناتتاساسحا

 راتفر نم اب دایز مارتحا اب مدرم .منکیم یحارط ار دوخ زا ینهذ ریوصت نیرتهب نم

 .منآ راوازس و هتسیاش نم اریز دننکیم

 ناسآ یرادراب

 نودب باوخ .عوهت .دنوش لمحتم ار یرادراب یبناج ضراوع جنر دنتسین روبجم نانز

 هراگیس کرت موزل .نامیاز هبرجت زا سرت .ملاس ییاذغ میژر کی هب ندیبسچ «تحارتسا
 ماگنه ات حاقل ةظحل زا .دناهلمج نیا زا رگید دب تاداع و ردخم داوم کرت و اهوراد فذح

 دوخ نیرمت هب ملاس و درد یب نامیاز کی یارب دیاب راظتنا لاح رد ردام نامیاز

 حیضوت شور یریگدای ؛دامآ ار دوخ دیاب امش یرگید شالت ره لثم .دزادرپب یمزیتونپیه
 .دییامن اجنیا رد هدش هداد

 ینهذ ریوصت

 زا مرگ و شمارآ و افص زا ینمیا ةچايرد رد هک دینیبب ار دوخ ةدشن دلوتم زونه کدوک

 .تسا نمیا یکیزیف و یفطاع ظاحل زا یتقوم نکسم نیا .تسا روانش «ناتندب یامرگ

 طابترا دوخ قشع اب .دریگیم رارق امش یفنم و تبثم فطاوع و تاکرح ریثأت تحت نینج
 .دینک رارقرب

 بسک ار کاپ و فیطل و داش تاساسحا و مبسچیم یگدنز ملاس کبس کی هب نم
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 نم شنکاو نیلوا ساسحا ضحم هب .دوب دهاوخ درد نودب و ناسآ نم نامیاز .ميامنیم

 و متسه یداع و ملاس نم .میوگیم دوخ هب تارک هب و درک مهاوخ دراو ار یماکداش یهاگآ
 .موش یگرزبردام ات ماهدامآ نم .دش دهاوخ هداز تلوهس هب مکدوک

 یگدعاق زا شیپ مردنس

 زورب یگدعاق ماگنه هب تلاح رییغت و یمشخ دوز نوچ یمئالع نانز زا یرایسب رد
 تروص رد .دریگ دوخ هب نادرگرب تلاح تسا نکمم نانز زا یخرب رد فطاوع .دنکیم

 ۀرود زا لبق هتفه کی .دینک دعب ةرود ةدامآ ار دوخ دیناوتیم امش یتالاح نینچ دوجو
 یتبثم جیاتن هب ناوتیم دوخ اب ندز فرح و مزیتونپیه زا هدافتسا و تبثم تاراطتنا اب دعب

 .ټیصز

 ینهذ ریوصت
 دینیبب بل رب یدنخبل ابار دوخ .دینک روصت دوخ رظن رد هام زا نامز نامه رد ار میوقت

 و رورغ اب دوخ ندب هب و دینیبب ناتنهذ ةنيآ لباقم رد ار دوخ .دیونشب ار دوخ ةدنخ یادص
 .درادن یدرد چیه و تسا فاص مکش .دیرگنب تیاضر

 .یقلت

 هار هب مشچ نم .تشگ دهاوخن زاب زگره لکشم نیا و ماهدش هریچ دوخ لکشم رب نم

 .متسه هام نیا زا زور ره ملاس و داش یاهزور

 نادنز
 ناینادنز یروط و دزاس دودحم ار دندرگیم لامعا روزاب هک ار ییاهتصرف دیاب هعماج

 هب مزیتونپیه دوخ شزومآ .دنورن تیانج و مرج لابند رگید هک دنادرگرب عامتجا هب ار

 نایرج رد تراهم اب و هتفای شیازفا اهنآ رد سفن هب دامتعا ات درک دهاوخ کمک ناینادنز

 ۀمانرب ات دوشیم هیهت تسیل کی رفن ره یارب .دننک تیامح دوخ زا و هتفرگ رارق یلغش
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 ینهد ریوصت
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 ' رفن کی یگدنز دروم رد یملیف هدنونش و هدننیبب هک دنکیم دعاقتم ار دوخ درف :دنوریم

 .دهدیم ماجنا نسحا وحن هب ار شراک هک دنیبیم هاوخلد لغش کی رد ار دوخ درف .دشاب

 0 هداد نم هب ار یاهزیگنا و هدرک زاب ار مرکف ملیف نیا .متفای یفرژ شنیب هبرجت نیا زا نم

 : تالکشم رب مناوتیم و متسه سفن تزع و شوه یاراد نم .منک تفرشیپ یگدنز رد ات

 ۱ .متسه ندش رتهب یوس هب رییغت لاح رد نم .منک هبلغ

 سیزایروسپ
 : هک هدنهد رازآ زمرق یاههکل .تسوپ ندش هتسوپ هتسوپ لکش هب ار دوخ سیزایروسپ

 .دهدیم ناشن :دننکیم هلمح ندب یحاون ریاس ورپا و رس تسوپ جنر هب الومعم

 هتخانش ینامرد دروم نآ تدش شهاک و یرامیب دوع زا یریگولج یارب مزیتونپیه
 یاهنیقلت .دوش هداد صیخشت یتسوپ ةضراع نیا رتدوز هچ ره لاح ره هب .تسا یاهدش

 .دنکیم راک رتهب یکیتونپیه

 ینهذ ریوصت
 زکرمتم تسا هضراع نیرتدیدش راچد هک دوخ تسوپ زا تمسق نآ یور امش هک یتقو

  هب الماک ار دوخ ساوح زکرمت رگا .تسا نتساک و رییغت لاح رد طیارش هک دینیبیم دیوش
 .دوشیم دیدپان .دیراد فوطعم هطقن کی
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 خسار مزع و هدارا تردق اب دوخ طیارش نیا هک منکیم ینیبشیپ نم .مراد راظتنا نم

 .ددرگ حالصا مزیتونپیه مظنم نیرمت و نم

 ینت ناور یاهیرامیب

 یاهیرامیب ناونع هب دنشابن طوبرم ینورد یاهمادنا هب هک ینامز ینامسج تالالتخا

 ندب یور رب (ناور) رکف هک تسا نیا زا یکاح هژاو نیا .دوشیم هدرب مان اهنآ زا ینتناور
 بجوم دناوتیم اهنآ نایب یاج هب تاساسحا و فطاوع زورب مدع .تسا راذگ ریثأت (نت)

 و یتسوپ تاکیرحت «هدعم مخز درد تشپ «دردرس :لیبق زا یمئالع .ددرگ ینامسج مئالع

 .دیامن لیدبت نآ تبثم عون هب ار یفنم

 ینهذ ریوصت

 رد ار دوخ .یفنم فطاوع و یحور یاهراشف راب نایز تاریثأت هک دیشاب هتشاد رطاخ هب
 روبذم هطقن یور رب .دنهدیم ناشن ءامش ندب تمسق نیرتریذپ بیسآ و نیرتفیعض

 .دینک ساسحا و هدرک هراظن ار نامرد عشعشت و هتشگ زکرمتم

 نیقلت

 .منک یریگشیپ یرامیب زا هک دزاسیم نئمطم ارم مرکف و منیزگیمرب ار ندوب بوخ نم

 دوخ ناور حطس ءاقترا

 شزومآ اب یسک ره هک تسا یرنه .یکیزیف لومعمریغ یاهراکهاش یارجا ییاناوت

 هب نتفر طقف .دزرو تردابم اهنآ ماجنا هب دناوتیم مزیتونپیه دننام یشزومآ .دوخ زغم
 دنربیم الط لادم ناگدنرب هک یشزرو نیدایم رد .تسا یفاک افلآ اپ هراوباوخ ةلحرم
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 زوریپ و دننکشیم ار ناشیاهدوکر دوخ ناور حطس ءاقترا اب اهنآ دید ار ریثأت نیا ناوتیم

 ینهذ ریوصت
 هب دامتعا و دیتسه درسنوخ و مارآ امش .دینک مسجت شکمشک تیعقوم کی رد ار دوخ

 .دیتسه نکمم تراهم نیرتگرزب ماجنا لاح رد امش نونکا .دیراد سفن

 فرط هب نایچاشامت فرط زا تاکیربت لیس و دینکیم تفایرد ار هدنرب هزیاج امش

 .دوشیم ریزآرس امش

 تیقفوم رد مه کمکااب اهنآ .تسا لداعت رد و رایشوه مندب .تسا نشور و زیت نم رکف

 وص یه رهو رب نم تصميم

 ج رد یعص

 پگ کی طقف هچ و دشاب هدش هیهت لبق زا ةدیچیپ ینارنخس کی هچ عمج رد تبحص

 تلاح رد رگا هتبلا دینک یزیرهمانرب ار دوخ راکفا رحبت و تراهم اب دیناوتیم امش «هناتسود

 ای یراجت ,یسایس ۀنیمز رد امش رگا .دیشاب هدرک نیرمت ار دوخ ینارنخس هراوباوخ
 ؟دیرادیم نایب ار نآ هنوگچ و دییوگیم هچ .دیشاب هتشاد زاین تراهم هب یعامتجا طباور

 و دیاشگیم امش یور هب ار اهرد .درک دهاوخ کمک امش هب زین هنیمز نیا رد مزیتونپیه

 .دزاسیم نایامن امش ةرهچ رد ار اهنآ

 ینهذ ریوصت
 رد ور طابترا و هداتسیا هورگ یور هب ور نوبیرت تشپ .دیراد روضح هسلج کی ردامش

 و هدرک عورش یوق و مکحم ةلمج کی اب ,دیاهدامآ امش .دینکیم رارقرب اهنآ اب ور
 هاگآ نآ ۀجیتن زا و هدرک نیرمت البق ار دوخ ینارنخس لصا امش .دینکیم زاب ار تبحصرس
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 و هلهله و ندز فک و هدید ار نابطاخم لباقم رد دوخ یارجا زا یاهدیکچ .دیتسه علطم و

 نیقلت

 یگدامآ هدنیآ رد نیرمت اب ایز دوب دهاوخ ناسآ میاربراضح لباقم رد ندرک تبحص
 و هدوب تاعالطا اب نم .منکيم فاص ار میادص و مراد سفن هب دامتعا نم .درک مهاوخ ادیپ

 .ماهدش باجم و هدید شزومآ

 یزورفا شتآ نونج
 دارفا زا یضعب رد یزورفا شتآ و شتآ رانک رد ندوب رد لرتنک لباق ریغ و دیدش لیم

 گرم هب رجنم اهنت هن تسا نکمم دوشیم هتخورفا هنارسدوخ یشتآ هک یتقو .دراد دوجو

 .دنک گرم ةمعط زین ار قیرح داجیا نیلماع دوخ تسا نکمم هکلب ددرگ هانگیب ناینابرق

 .درک عفر مزیتونپیه اب ناوتیم ار یلوصا تامیالمان .دراد یساسا یاهشیر رما نیا

 ینهذ ریوصت

 ۀتشر رد هک تسا یاهفرح تسیتونپیه رگنامرد کی یرای مزلتسم رما نیا

 هک یتقو ءدوشیم هدنادرگرب یکدوک رد ینامز هب درف .دشاب هدرک لیصحت یسانشناور
 هک دوشیم هداد ذغاک و ملق کی وا هب هطقن نیا رد .دشاب هداد یور شتآ هب طوبرم یقافتا

 .دهد خساپ هدوب قفاوم اهنآ اب زین وا و هدش حرط هراو باوخ رارقتسا زا لبق هک یتالاوس هب

 نیقلت

 راشف هک یتقو :دوشیم هداد درف هب دراوم نیا لیبق زا یاهدش هیهت شیپ زا یاهنیقلت

 فقوتم دوخ رد ار یزورفا شتآ هب لیم .دوشیم لامعا نم هب شتآ نتخورفارب تهج

 درد بجوم شتآ .منزب همدص یسک هب مهاوخیمن نم .درک مهاوخ یددجم یسررب و هدرک
 .دننیبب همدص هانگ یب دارفا مهاوخیمن و متسه مرتحم صخش کی نم دوشیم گرم و
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 یگدنز تیفیک

 هک تسا مزال ادتبا .میربب رتالاب تسه هک ینیا زا ار نامیگدنز تیفیک میناوتیم ام همه

 ای ؟قشع ؟لوپ ؟دشخبیم دوبهب ار امش یگدنز تیفیک یزیچ هچ دینیبب نهذ مشچ اب
 ؟راک

 ینهذ ريوصت
 هک ییالاو فادها اب .دیاهدناورپ رس رد ار شیایژر هک یزیچ ره اب دازآ یگدنز کی

 هتشاد دیتسناوتیم یبوخ یگدنز هچ هک دینیبب .دینک مسجت ار دیاهتفای تسد اهنادب

 زا هک دینیبب دوخ رب و رود رد ار یدارفا .دیدیسریم دوخ ةوقلاب لماوع هب رگا دیشاب

 .دیشاب نامه دیناوتیم دینیبب ار هچ ره .دیربیم تذل ناشروضح

 الاب ار میگدنز تیفیک و مباپتسد یتخبکین و هافر هب ات دشاب مزال هک ار یراک ره نم

 .داد مهاوخ ماجنا مربب

 و9 مس

 لابند و دنکیم ثحب هشيمه .تسا فلاخم یتداع روط هب هک تسا یسک وجهزیتس

 رد یرتزیمآ تملاسم راتفر هئارا تهج ددجم یزیرهمانرب هب زاین یدرف نینچ .تساوعد

 هب اهزاین شیپ نیلوا زا راتفر رییغت تهج درف تساوخ و یهاگ آ .دراد نارگید اب دوخ طباور

 .دنیآیم رامش

 ینهذ ریوصت
 هجرگ .ت تشادن لوبق ار امش ًالبق هک دینیبب یسکاب هناتسود ثحب کی لاح رد ار دوخ

 هدرک روصت روبص ار دوخ اما دینیبیمن صخش نآ تاراهظا رد یدنمشزرا دروم چیه امش

 .دیشاب هنادرسنوخ یشور هب ناتتافالتخا نایب رظتنم و
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 هطقن هب نم .متسه ندوب فلاخم نودب .تفلاخم یگنوگچ یریگدای لاح رد نم

 ارادم .هلداجم یاج هب نم .دوب مهاوخ رتفطعنم و داد مهاوخ شوگ یرگید تارظ

 .درک مهاوخ

 فنع هب یانز زا یدوبهب

 نازیم نیا .دریگیم رارق زواجت دروم روز هب هدحتم تالایا رد نز کی هقیقد شش

 دنراد کمک هب زاین ود ره زواجتم مه و .رگزواجت مه .تسا ییاپورا یاهروشک رثکا ربارب هد

 یاهمسجت .دنریگب هدنیآ رد ار نآ رارکت یولج و هدرک کرد ار لمع نیا رد ناهن ةزیگنا ات

 زا یناشن ناکدوک هب ضرعت و انز دننام زیمآ تنوشخ لامعا .تسا دیفم ود ره یارب یناحور
 .دشابیم مزیتونپیه زا یقیمع حطس مزلتسم هک تسا یمشخ و سرت

 ینهذ ریوصت

 نآ یور رب یکاپ و هیکزت زا ییالط یدبعم هک دینیبب یاهپت زا نتفر الاب لاح رد ار دوخ

 مدق نآ زکرم هب و هدش دبعم دراو امش .یرکف و یحور ,یمسج یاهیکزت .هدش عقاو

 فقس رد نیرولب و گرزب یدبنگ زا هک دیتسیایم یرون نیرز یاههعشا رد .دیراذگیم

 کی ره نورد رد و هدش امش رس قرف دراو رون نیا یاهوترپ دینک ساسحا .دوشیم ریزارس

 .ددرگیم یراج ناتندب یاهلولس زا

 یور زگره رگید تنوشخ نیا :دینک رارکت دوخ یارب ینهذ روط هب ار نیقلت نیا
 اهر یکیزیف و یفطاع یاهدرد زا و هتشاذگ ر انکار کانتشحو ةبرجت نیا نم .داد دهاوخن

 .متسه یرتهب صخش نونکا و دش مهاوخن نیگمشخ رگید نم .متسه
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 هرابود یدلوت

 و هدرک اهر ار یکدوک نارود مشخ دیناوتب امش هک یتقو .تسا یناسرگد ةبرجت کی نیا

 تسا نکمم امش تفرشیپ رد هک هداوناخ یاضعا یارب ار یدیدج یفطاع یاهشنکااو

 یژرنا و «هزات ار رکف .ءایحا ار ندب رب دراو یناور راشف هبرجت نیا .دینیزگرب دنشاب لیخد

 .دنادرگیم زاب ار درف یساسا و یسیطانغم

 ینهذ ريوصت

 کنکداب دننام ناتیاهاپ دینک رکف .دیتسه روانش یمرگ بآ ةچايرد رد هک دینک مسجت

 و لش ناتیاپ کزوق دینک رکف .دینک روصت بابح دننام ار اپ ناتشگنا .تسا یلاخوت و کبس
 رکف .دیایب ناتتسد تالضع فک هب هک دیهد هزاجا ناترکف هب .تسا نازیوآ و لصفم نودب

 لصفم نودب و لش مه ار دوخ یاهوناز .تسا نیگنس رایسب ناتتسد فک تالضع دینک

 لصفم نودب و لش ار دوخ یاهلپک .دنتسه نیگنس رایسب ناتنار تالضع .دینک ضرف

 ات اپ کون زا نونکآ امش .دینک ضرف نیگنس رایسب ار دوخ هاگنمیشن تالضع .دیرادنپب

 .دیسرب ندب طسو هب ات هدرک عورش رس زا الاح .دیاهدوسآ و تحار ندب طسو

 ینوریب و ینورد یاهمادنا زا کی ره و ندب یاهلولس زا کی ره یسیطانغم عنام نیا

 هیذغت نیمز محر کیتونیمآ عیام زا نم .دیشخب دنهاوخ هرابود یتایح دیدجت ارم
 .دیامنیم تمرم ار تمرم هب زاین یاهلولس و تیوقت ار دیدج یاهلولس هک موشیم

 تشگزاب
 هب طوبرم فطاوع و ثاوح یسررب .دیربیم رس هب هراو باوخ تلاح رد هک یتقو

 یوس هب ییاهماگ ناونع هب نیشیپ یاهدادیور .دنتسه ندش دنمناوت لاح رد ,هتشذگ

 و دینادرگرب بقع هب ار ناکم و نامز دیئاوتیم امش .دنوشیم هتفرگ رظن رد رتالاب یهاگآ

 نوچمه مدروآ رطاخ هب هک یزیچ بیجع هچ .دینیبب هتشذگ رد یلحم زا ار ییاهزیچ
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 ینهذ ریوصت
 هايس هتخت یور ار گرزب و دیفس فریاد کی .دینیبب هایس هتخت کی لباقم ار دوخ

 ار دوخ .دوشیم لدبم لنوت کی هب هریاد نونکا .دینیبب هریاد زکرم رد ار دوخ .دینک مسجت
 .دیبایب تسابیز رایسب هک رون زا یعبنم یوس هب نتفر و لنوت ور هدایپ رد ندز مدق لاح رد

 هب دیهاوخیم ردق ره .دوب دیهاوخ یگدنز زا یرگید نامز رد .دیدیسر رون هب هک یتقو
 ای دیتسه کدوک ؟درم اي دیتسه نز امش ایآ .دینیبب ار دوخ تسوپ گنر .دیدرگرب هتشذگ

 نآ اب هک ار ینابز ؟تسا ناهج زا یتمسق هچ نیا ؟دنناوخیم هچ ار امش اهنآ ؟لاسگرزب

 مامشتسا ار اههحیار .دیشجب ار اذغ .دیوش یلحم مسارم کی دراو .دیونشب .دوشیم راتفگ

 .دیهد ارف شوگ یقیسوم هب .دینک

 هب نم یارب ار یهاگآ هبرجت نیا .درک مهاوخ بسک یفرژ شنیب هبرجت نیا زا نم

 هب مهاوخب هک راب ره .مهد تفرشیپ نامز زا ههرب نیا رد ار میگدنز هک دروآ دهاوخ ناغمرا

 مدوخ هب ندیشخب تیعقاو هب ات درک مهاوخ بسک ار یرتشیب تاعالطا .مورب اضف نیا
 .منک کمک

 طابت را یرارقرب هب طوبرم تالکشم
 ساسارب مدرم زا یرایسب امآ .مینک یتسود یصخش اب هک میراد زاین ام همه

 هجاوم تسکش اب تسا نکمم ناشیتسود هک دننکیم ینیبشیپ .هتشذگ یاهتیعقوم

 ات دوش هتخیگنارب یعامتجا یاهتیعقوم رد دامتعا هک دوشیم بجوم مزیتونپیه .دوش
 .دنوش رگیدمه قشاع ادعب تسا نکمم هک هدش تسود یدیدج دارفا اب
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 ینهذ ريوصت

 هک دیزودیم یسک رب مشچ سفن هب دامتعا اب امش .دینیبب عمج کی نایم رد ار دوخ

 یاهقالع دوخ بلق رد رگا .دیربب یپ وا تیصخش هب دیراد لیم و تسا بلاج ناتیارب

 یپ نآ هب ءامش راتفر رییغت و تلاح .تروص هب ندرک هاگن اب نارگید .دیدرک ساسحا
 .درپ دنهاوخ

 قلت

 عورش ار دوخ عاضوا دوبهب ةمانرب ات ماهدامآ نم .منک فرطرب ار مصیاقن ات ماهدامآ نم

 مهاوخ یسک بوذجم نم منک فرطرب ار میاهزاینات دش مهاوخ قفوم و «مناوت یم نم .منک
 .درب مهاوخ تذل وا اب یتسود زا و دش

 هداج رد تینابصع

 هب مه هحلسا یاپ یهاگ هک میونشیم ار اههارگرزب رد اهاوعد شیازفا زا ییاهشرازگام

 دوخ نیشام هک دنریذپب دياب ناگدننار .هدش گرم اب تحارج هب رجنم و هدمآ نایم

 .دنزيهرپب عازن و شکمشک زا و دشاب یک انرطخ حالس دناوتیم

 ینهذ ریوصت

 هار رس دراد یعس هک نک تیذا و محازم هدننار کی اب هارگرزب رد یگدننار لاح رد ار دوخ

 اما .دینک مسجت زیگنامشخ تسا نکمم هک ییاج ات ار هنحص .دینیبب «دریگب ار امش

 دوخ مشخ دناوتب هک یسک .دیاهدرک ظفح ار دوخ یدرسنوخ هک دینیبب یروط ار ناتدوخ
 .تسا هدنرب دنک لرتنکار

 نیقلت دف 1

 یراک ره یریگرد زا بانتجا یارب نم .درادن ار یسک هب ندز همدص شزرا راک نیا

 رد هروک زا یاج هب مهدیم حیجرت .موش ریگرد هک مریگب رارق راشف تحت رگا .منکیم



 ۳۰۱ ۵ هتفرشیپ مزیتونپیه

 .منک وگتفگ .نتفر

 ندروخ ناکت ساوسو

 تشگزاب .دوشیم طوبرم یکدوک نارود رد تینما مدع ساسحا هب ًالومعم عوضوم نیا

 هب تکرح و ندروخ ناکت تلاح نیا درف «دنک حالصا ار باتزاب نیا دناوتیم یلصا تلع هب

 زورب دوخ زا .دشاب هتسشن لاح رد هچ و دشاب هدیشک زارد باوختخر رد هچ ار ولج و بقع
 :دیشاب هتشاد ار مسجت نیا سپس و هتفر هراو باوخ حطس هب .دهدیم

 ینهذ ریوصت
 ود نیا نیب .دینیبیم ار تخرد ود .دیتسه ندز مدق لاح رد رهش ۀموح رد هک یتقو

 کچوک ۀچب کی دننام ار ناتدوخ و دیرگنیم ونن نورد هب .هدش هتسب ییونن تخرد
 ندش گرزب لاح رد هک ار وا دینکیم هاگن ونن لخاد ۀچب هب دیراد هک یلاح رد .دینیب

 رد و هداتسیا ار دوخ ضوع رد و دینکیم فقوتم ار ونن نداد ناکت امش نونکآ .دینیبب تسا

 .دینک رارکت ار ریز نیقلت باوخ زا لبق بش ره .دینیبیم ندز مدق لاح

 4 ,قلت

 ناکت .منتشيوخ غولب زا تیاضر ساسحا و رورغ زا ولمم نم متسین هچب رگید نم
 .هدش مامت رگید ندروخ

 هسازود

 هتسکش اب یتسوپ لالتخا نیا .تساه هنوگ و ینیب هب طوبرم نمزم یرامیب یعون

 ار دوخ .دوشیم ینیبمرو یهاگ و تسوپ یزمرق هب رجنم هک ینوخ یاهگریوم ندش

 دیدشت ار طیارش نیا رادهیودا یاهاذغ و لکلا ینارگن و بارطضا .دهدیم ناشن

 .دنیامنیم
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 ینهذ ریوصت

 هدهاشم .دوش یسراو یناسآ هب دناوتیم هک ار یزمرق یحاون و کچوک ینوخ یاهگریوم
 هب ار دوخ تشگنا سپس .دیوش هریخ نآ فارطا یتسوپ یحاون و ینیبیور ًاصوصخ .دینک
 اب هک دینک روصت ار دوخ و دینزب نآ رب یمارآ ةبرض و هتشاذگ هدیدبیسآ تمسق یور یمارآ

 دوخ شنک او تیاهن رد دیئادزیم ار اهگریوم ندش هاشگ و یزمرق ناتتسد تکرح و هبرض

 ماجنا دوجو اب .تسا هکلیب و نشور ناتتسوپ و دینزیم دنخبل ناتدوخ هب هک دینیبب ار
 .دیشاب هتشاد دوخ هب زین ار لیذ یاههیصوت ییاهراک و تاروصت نینچ

 فرصم زین لکلا .مزرویم بانتجا دنوش مطیارش دیدشت بجوم هک ییاهاذغ زا نم
 .ددرگیم نم لکشم کیرحت بجوم هدام نیا هک ًارچ منکیمن

 تحارتسا دقاف یاپ مردنس

 جنر هضراع نیا زا هک یناسک .دوشیم هنابش بوخ باوخ محازم اهاپ یداراریغ تکرح

 شنکااو .دنراد تیاکش یکانتشحو و روآش دنچ یاهساسحا و ندش رومروم زا دنربیم

 هک درادیم نآ رب ار اهنآ و هدرک رادیب باوخ زا بش ار اهیضعب باوختخت زا ندیرپ یناهگان
 رجنم بلغا و تسین دمآراک هشیمه نتفرهار .دور نیب زا ساسحا نیا ات دننزب مدق یرادقم
 .دوشیم یباوخیب تداع هب

 ینهذ ریوصت
 دیاهدیشک زارد دوخ باوختخر رد امش یتقو هک تسا یدروم نیرتدمآ راک مسجت نیا

 رب ساوح زکرمت 9 .باصعا دمت اب سپس .دوریم راک هب «دیاهدش هدامآ ندیباوخ یارب 9

 هک مرگ بآ تشط کی رد ار ناتیاهاپ هک دینک مسجت .دیورب ءاقلا تلاح هب ناتیاهاپ یور
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 میاهوناز تشپ و اپ قاس ءاپ کزوق هب هدمآ الاب میاهاپ فک زا هک ار ییوداج عیام نا نم
 و تالضع مامت .منکیم ساسحا دباییم هار مهاگنمیشن و اهلپک ءاهنار هب ات .دسریم
 میاهاپ .هدش هدیشوپ سوملم و نکسم ,شخبافش .هدننک مرن ةدام نیا زا مياهبصع
 .دناهتفای نیکست ًالماک

 مسیخوزام و داس
 یراتفردب دروم اب یسنج تذل نآ رد هک تسا یسنج فارحنا کی مسیخوزام وداس

 قیرط نیا زا اهنت هک دندقتعم اهیضعب .دیآیم تسد هب ندش ریقحت و نتفرگ رارق
 لمع نیا اهنآ یارب .دنتسین یرگید یاههار لابند و دنبای تسد یسنج تذل هب دنناوتیم
 هب شیارگ اهناسنا نایم رد .هدش اهنآ اب یکدوک رد هک تسا ییاهیراتفردب یفالت بلغا
 ینهذ ریوصت رد هتشذگ زا یمیدق رثا نیا رطاخ هب .دراد دوجو هتشذگ تامیالمان زا ییاهر

 .میراد یساسا یراوخ نیا کرد یارب ینورد یرفس هب زاین ام .دوخ زا

 ینهذ ریوصت
 هداد رارق زکرم رد ار لکشم ,یکیتونپیه تشگزاب قیرط زا یناعم یعادت یحور شنک و

 دوجو رییغت یارب یفاک ةزیگنا هک یتروص رد هتبلا .دور نیب زا نآ ریثأت ات دهدیم هزاجا و
 نیا .دوب دهاوخ دنسرخ ًالماک درد نودب امش قوشعم هک دینک مسجت .دشاب هتشاد
 .دینک دادملق یحور یاهیده ناونع هب ار تاساسحا

 ۰ قلت

 درد ساسحا هب یزاین یسنج تذل هجرد نیرتالاب هب ندیسر یارب یرگید نم

 .میازفیب نآ رب یزیچ
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 سفن تزع

 رد تیقفوم یارب مارتحا .تسا یماکداش هار رس رب عنام نیرتجیار سفن تزع نادقف
 یتمالس ,یلغش طباور ,یگداوناخ طباور لیبق زا ییاه هنیمز .تسا یرورض اههنیمز هیلک

 لباقم رد فیعض ای یوق هک هزادنا ره .دیتسه شیوخ یگدنز رامعم امش .یناور و یفطاع

 .دیاهدرک یحارط دوخ هک تسا یتیصخش ساسارب دیوش رهاظ نارگید

 ینهذ ریوصت
 هک دیئامش نیا .دیتسه دوخ بوخ ريوصت یولبات شاقن دنمرنه امش مزیتونپیه اب

 یتقو دننام ار دوخ ریوصت .دینیبب ار امش هنوگچ نارگید دیراد تسود .دی ریگیم میمصت
 و هدوب یرایسب مارتحا دروم هک دیدیدیم ار یمهم یلیخ صخش امش هک دینک مسجت
 .دوبیم الاو یاهشزرا ساسارب ششناد

 مارتحا اب هک یروط داد مهاوخ بیترت مدوخ اب نارگید دروخرب یارب ار یشور نم

 .درک مهاوخن راوخ ار دوخ نارگید اب وگتفگ رد زگره نم .دننک راتفر نم اب یدایز

 یمزیتونپیه دوخ

 ار شندب یاهلولس زا کی ره و هدش یژرنآ زا یرتعیسو ورملق دراو دناوتیم یسک ره

 رد ثداوح یشخب تهج هب نتفرگ تداع .دهد شزومآ تبثم ینیقلت دوخ هب خساپ یارب
 هب دیناوتیم امش هک هدمآ یلحارم لیذ رد .ددرگیم ناسآ نیرمت اب یتمالس و یگدنز

 .دیریگ راک هب ار اهنآ زاین ماگنه

 لوا ماگ

 . هقیقد یس یلا تسیب دودح یزیچ چیه و سک چیه هک دینک ادیپ ار یتولخ یاج

 .دشاب تحار ناتندب هک یتلاح ره ای دیهدب مل دیناوتیم .دوشن امش محازم
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 مود ماگ

 و هتشاذگ مگارفاید یور ار دوخ تسد .دینک زکرمت رتقیمع و رتمارآ سفنت یور

 ات مدزاب لمع یارب و دیهد ماجنا ار مد لمع و دیرامشب راهچ ات .دینک ساسحا ار فالتخا

 .دیرامشب شش

 موس ماگ
 ساسحا ناتیاهکلپ هک یتقو .دیزودب نآ رب مشچ و هدرک ادیپ فقس زا ار یاهطقن

 .دنوش هتسب دیراذگب .دندرک ندز کمشچ ای ینیگنس

 مراهچ ماگ

 لک هب ار شمارآ یاهتفرشیپ زرط هب سپس دیوش هریخ دوخ یاپ ناتشگنا هب نونکا
 ندش لش لاح رد ناتیاهلپک و اهنار ءاهوناز دینک ساسحا .دینک دراو ءزج هب ءزج ندب
 .دنتسه

 ینهذ ریوصت

 کی ةلپ نیرخآ رد ار دوخ :دینک رتقیمع دوخ رد بیترت نیدب ار شمارآ ساسحا

 هب مدق .دیرامشب سوکعم روط هب رفص ات هاجنپ زا .دیاهتفرگ مه ار هلپ ةدرن هک دینیبب هلپهار

 .دیوریم ورف رتقیمع و رتقیمع یریذپ نیقلت زا مارآ و نما یاهلحرم نورد هب مدق

 نیقلت

 .موش هراوباوخ كلحرم دراو مناوتیم .منک ساسحا دوخ رد ار شمارآ ًاقیمع هک راب ره

 دنناوتیم نیقلت و قیدصت .مدرگ زاب منیزگیم رب هک ینامز ساسحا هب دوب مهاوخ رداق نم

 رکف کینکت نيا اب .(تسین مهم ناکما) دنوش نیرمت میهاوخب هک ییاج ره رد رثوم روط هب

 متسیس هب ار دوخ یاههتساوخ و اهوزرآ امش نوچ دندرگیم گنهامه مه اب مسج و

 .دینکیم دراو ناتراکدوخ روتوم
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 یسنج دایتعا

 راتفرگ ماد نیا رد ردخم داوم هب ناداتعم دننام دنراد یسنج ساوسو هک یناسک

 و ندناشن ورف یپ رد و دنباییم ینآ یاضرا رد طارفا اب ار دوخ شمارآ اهنآ دنوشیم

 یرفم هب فلاخم سنج دایتعا عون نیا رد .دنتسه دوخ ینوبز و زجع و یشزرآیب نیکست
 ییالاک هب هباوخمه .دش دهاوخ لیدبت رادینعم و ملاس یگداوناخ طباور زا بانتجا یارب

 .دریگیم رارق هدافتسا دروم یصخش یاضرآ یارب رتشیب هک دوشیم لدبم

 ۱ ینهذ ريوصت
 رد هک دیاهدش هباوخمه یسک اب امش «دینیبب هتفاي شمارآ قوشعم شوغآ رد ار دوخ

 هقالع زاربا رگیدکی هب تبسن حوطس هیلک رد امش .دراد امش اب یکرتشم قیالع یگدنز

 یرتشیب ةقالع ناتلباقم فرط و امش دریذپ تروص یسنج لامعا هک یتقو .دینکیم

 دنسرخ ار وا دیهاوخیم و دیربیم تذل رگیدکی دوجو زا و دیباییم رگیدکی هب تبسن

 .دیتسه لئاق شزرا ناتدوخ یارب امش نوچ دیزاس

 صخش اب ار محور و مسج و رکف و داد مهاوخ هعسوت دوخ رد ار اهسوه و لایمآ نم

 نیرتهب تسرد یدردمه و یرکفمه ساسحا هئارا اب نم .درک مهاوخ میسقت یتسرد

 .درک مهاوخ بلج دوخ هب ار یگدنز کیرش

 یسنج تالالتخا

 :دنهدیم خساپ یکیتونپیه یاهنیقلت هب هک دنتسه یتالضعم نیرتجیار لیذ دراوم

 تبراقم هب کدنا لیم 9

 ۱ یناور هشیر اب ظوعن لکشم 9

 سرتسا رطاخ هب یسنج تذل جوا هب ندیسر ندش دنک 9
 درد نتشاد 8
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 یکیدزن رد تقفاوم مدع 8

 تبراقم هب رسمه لیم رارکت ۵

 ینهذ ريوصت

 ار دوخ .دیدش هراو باوخ ةلحرم دراو یتقو و هتفای زکرمت دوخ صاخ لکشم یور

 ینهذ ریواصت زا نینچ نیا ییاه هزاس اب امش راکفا هک یتقو .دینیبب ناتلکشم رب یلوتسم

 هتشاد رطاخ هب .درک دهاوخ کمک تسکش زا سرت رب هبلغ رب هنیمز نیا .دنوش هیذغت
 .تسا ندش کرد دعتسم هک تسا یرکف هتفاي زکرمت رکف نیرتطلسم هک دیشاب

 نم .هک تسا نیا دییوگب دوخ هب دیاب تبراقم زا لبق اجنیا رد هک یزیچ نیرتدیفم

 نیا دییوگب دوخ هب دیاب تبراقم زا دعب هک یزیچ نیرتدیفم و مشاب رتهب و رتهب مناوتیم
 .دش مهاوخ رتهب دعب هعفد و .تسا

 ندناوخ زاوآ

 دوجو مدع زا یشان نیا و تسا راذگ ریثات ادص ندوب مبوریز و نت ردق هب زین ادص حوضو

 طسوتم حطس ات مزیتونپیه کبس حطس کی .تسا مزیتونپیه هسلج کی زا سپ شنت

 ینهذ ریوصت
 اب هک دینیبب ار دوخ سپس .دیتسه هاگتسد رد یئویدیو راون کی نتشاذگ لاح رد امش

 تذل دوخ یلاع یارجا زا و دیهدب هیکت تشپ هب .دینکیم ارجا بوخ یلیخ ییادص و رهاظ
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 رد هنازور نیرمتو دوخ اب نیرمت ةمانرب کی هب نم .متسه تفرشیپ لاح رد زور ره نم

 دح نیرتالاب هب قفوم راک اب نم و تسا ندرک رپ زا ندرک وکین راک .ماهدیبسچ ترسنک
 .دیسر مهاوخ دوخ تواک ذ

 یتسوپ تالالتخا

 .تسا یتسوپ تالالتخا رد نامرد دنور ۀدننک عیرست .تبثم نیقلت و ینهذ ریوصت
 ریاس ای شوج «تیتامرد «یژرلآ :دشاب دهاوخیم هک هچ ره یتسوپ لالتخا نیا لاح

 در .تسا لیخد نايم نیا رد هک ار رکف تردق ناسانشادخ .رگید یتسوپ تاعیاض

 ینهذ ريوصت
 ار سکع زا دعب و لبق .دینک هدافتسا دروم نیرتزیگنا مغ مسجت یارب هفرط ود ۀنیآ زا

 ار هحفص مامت هک دینک گرزب ردقنآ ار سکع و هدرک کاپ ار ملیف ویتاگن سپس و دینک هاگن

 2 قلت

 یعضو :هدش هتشون نآ یاهدراکالپ یور رب ییاهراعش هک دینیبب ار یتاغیلبت یهگآ کی

 ناتشگنا اب دیناوخب دنلب یادص اب ار یتاغیلبت یهگآ .تشگ دهاوخن زاب رگید هک ریظنیب

 .دیور ورف هراو باوخ هب رتقیمع ات دیرامشب تسد

 باوخ رد نتفر هار

 یشخب و باوخ زغم زا یشخب اریز تسا مزیتونپیه هب هیبش یتلاح باوخ رد نتفر هار

 نیا یگلاس هدزاود نس زا شیپ بلغا اهییاکیرمآ دصرد یس یلا هد دودح .تسا رادیب

 یصخش نینچ نوچ .دشاب کانرطخ دناوتیم عوضوم نیا .دیآیم شیپ ناشیارب تلاح
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 .دوش نادرگرس هاگ أ روعش نودب و دور نوریب هناخ زا دناوتیم

 ینهذ ریوصت
 هب دوخ باوختخر رد عیرس هک دینیبب ار دوخ .قیمع حطس کی هب رارقتسا زا سپ

 هک دینیبب ار تعاس کی سپس .دیراد بل رب تیاضر زا یکاح یدنخبل و دیوریم باوخ

 هک تس امش تخت یالاب یتمالع .دناسریم حبص هب ار تقو و هدرک تکرح ولج هب عیرس

 .نامب باوختخر رد حبص ات :هتشون

 ۰ بف ۳

 هب حبص ات مباوختخر رد نم :دییوگب دوخ هب باوخ یارب ندش هدامآ ماگنه بش ره

 .موشیم رادیب باوخ زا یگدنزرس و طاشن سح کی اب و .دنام مهاوخ تمالس

 باوخ ماگنه هب سفنت عطق

 مظنمان یسفنت یوگلا و قیمع یاهسانرخ اب ًالومعم باوخ ماگنه هب سفنت عطق
 نکمم درف هک تساجنیا رد و دوش سفنت شهاک هب رجنم دناوتیم عضو نیا .تسا هآرمه

 یداع نابرض رب رتدیدش دراوم رد اي دور باوخ هب ًاددجم و هدیرپ باوخ زا هرابکی تسا

 .دراذگب ریثأت بلق

 ۱ ینهذ ریوصت

 نیا و تسا رثوم اجنیا رد یمزیتونپیه دوخ .دیوریم باوخ هب عیرس هک دینیبب أر دوخ

 یارب مه تساک راون کی .دیهد ماجنا نتفر باوخ هب زا لبق تسرد و ماگنه بش ار نیرمت

 .تسا دیفم دننکیم تمواقم ییاقلا دوخ لباقم رد هک یناسک

 نیقلت

 زا تمالع نیلوا اب .دهد تمالع نم هب ات مهدیم شزومآ دوخ هاگآدوخان ریمض هب نم
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 هرابود حبص اتو مشکیم یقیمع سفن .مناخرچیم یرگید تمس هب ار مندب .لکشم

 .دوب مهاوخ یژرنا رپ موش رادیب باوخ زا هک یتقو .مباوخیم

 تایناخد

 ندیشکراگیس لاس ره ناوجون نویلیم کی .دنداتعم نیتوکین هب ییاکیرمآ اهنویلی

 زا ییزج دیهاوخیمن امش رگا .دنریمیم غولب زا لبق اهنآ زا موس کی .دننکیم عورش ار

 هک نت اهنویلیم یارب هک دراد دوجو یزیگنارب ترفن مسجت اجنیا رد .دیشاب نارامیب رامآ

 .تسا هدوب دمآراک .دناهدرک کرت ًالبق ار دنسپان تداع نیا

 ینهذ ريوصت
 ندیشخرد لاح رد دیشروخ .دینیبب ابیز و زبسرس ییاج رد شدرگ لاح رد ار دوخ

 رد ار یاهدنرپ 9 دینکیم هاگن تخرد کی هب هدرک دنلب ار ناترس .دارم هب اند راک و تسا

 سفنت ار کاپ یاوه طقف نوچ هدرک فپ هدنرپ نیس رود .دینیبیم ندناوخ زاوآ لاح

 نآ نتشاد رد هرک نیا یور تادوجوم مامت اب امش نوچ دیتسه اوه بقارم امش .دنکیم

 کی ای هبرگ هچب ؛هدنرپ یور رب ار راگیس دود دیتساوخیمن یتسار هب امش .دیتسه میهس
 ناسنا امش .دیمدیمن زین دوخ ساسح ندب نورد هب ار دود سپ .دینک شخپ کدوک

 .دیشابیم سفن تزع یاراد و دیتسه یردقنارگو دنمشزرا

 یاهیراگیس .مشکیمن راگیس هکنيا زا مدونشخ و یضار مشکیم هک یسفن ره اب

 هک راب ره .موش فیعض هک دنراد نآ رب ارم دنناوتیمن و دنرادن نم یور یذوفن چیه رگید

 و مربیم مرس یالاب ار میاهتسد ,راگیس ندرک نشور یاج هب دنزیم مرس هب راگیس رکف

 .مشکیم یقیمع سفن

 فپورخ
 ماک مرن و کچوک نابز شاعترا اب هارمه ینیب یاههار یگتفرگ زا یشان ًالومعم فپورخ
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 تشپ هب صخش هک ینامز ًالومعم دوشیم فپورخ بجوم هک ناهد هار زا سفنت .تسا

 باوخ روصت .دوش فقوتم شفپورخ دهاوخیم هک یسک ور نیا زا .دهدیم یور هدیباوخ

 .درک دهاوخ کمک وا هب ولهپ یور رب

 ینهذ ریوصت
 و تحار ًالماک امش .دینک مسجت دیاهدیباوخ ولهپ هب هک یلاح رد باوختخر رد ار دوخ

 اب نم هک ار ییاهزیچ .دینکیمن فپورخ و تسا یداع نات سفنت .دیسریم رظن هب مارآ

 زا لبق تسرد ار اهنیقلت امش .دییوگب دوخ هب مارآ امش منکیم نیقلت امش هب دنلب یادص

 .درک دیهاوخ رارکت نتفر باوخ هب

 ۴ قلت

 ولهپ هب و مهد رییغت ار دوخ تلاح هک دروآ مهاوخ دای هب .مباوخب تشپ هب هک راب ره
 .درک مهاوخن فپورخ رگید نم .مشکب سفن مگارفاید قیرط زا مارآ و مباوخب

 یعامتجا یاهبارطضا هب طوبرم تالالتخا

 نکمم هک تسا ییاهتیعقوم زا بانتجا و سرت زا یشان تلاجخ ساسارب لالتخا نیا
 .دنربیم جنر هضراع نیا زا هک یناسک .میدرگ عقاو داقتنا دروم ای هدش عنم نآ زا ام تسا

 رد و هتشاد هرهچ یگتخورفا رب ,قیرعت لیبق زا ییاهشنکاو و دنوشیم تشحو راچد

 .دنوشیم لکشم راچد سانشان دارفا اب وگتفگ

 ینهذ ریوصت

 هدش هداد تیبرت یمهم صخش یارب هک یعامتجا گرزب تفایض کی رد ار دوخ

 .دیتسه امش مهم صخش نآ ءاریز دناهدش عمج امش رود همه مدرم .دینیبب
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 a قلت

 نیب زا ار هتشذگ یاهینارگن و اهبارطضا نم .متسه تحار یعامتجا ظاحل زا نم

 متسه یبرشم شوخ درف نم .دوب دهاوخ معفانم نیرتهب هار رس رب یعنام اریز درب مهاوخ

 یعامتجا یاهتراهم
 رد دننادیمن .دنوشیم گرزب هداوناخ رد بسانمان یاهوگلا شقن اب هک یناسک

 و ناناوج یارب ار یعیرس شزومآ مزیتونپیه .دننک راتفر هنوگچ یعامتجا یاهتیعقوم

 هب ار نارگید مارتحا و هقالع و دنهد ناشن ار دوخ سفن هب دامتعا دنهاوخیم هک یناسک
 .دزاسیم ایهم .دننک بلج دوخ

 ینهذ ریوصت
 ار دوخ و هدش کیدزن یباذج درف هب امش .دیربب ینامهم کی تیعقوم هب ار دوخ نهذ

 رس رگید یاهزیچ و یگنهرف هتشذگ راک دروم رد هناتسود یاهلاوس ندیسرپ اب .دیشاب

 .دینک زاب وا اب ار تبحص

 هیقلت

 هب دامتعا .مسانشب رتهب ار وا هک موشیم دنمقالع منک تاقالم ار یصخش هک راب ره

 رازبا مزیتونپیه .دشاب ناگراتس یایند هب رفس یگدامآ زا یشخب دناوتیم مزیتونپیه
 اب درکلمع اضف رد تکرح ماگنه دنهاوخیم هک تسا ییاهناسنا هب کمک تهج یدیفم

 تهج دناوتیم هراوباوخ رارقتسا 9 یکیتونپیه باصعا ددمت .دنشاب هتشاد یرتتیافک
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 یرتمک یرلاک هب مضه دنیآرف .دوش هتفرگ راک هب یژرنا فرصم و کیلوباتم نازیم شهاک
 .دباییم شهاک زین یفرصم داوم رادقم و تشاد دهاوخ زاین

 ینهذ ربوصت
 فاطعنا .دوریم راک هب هژورپ یشیامن نیرمت و یگدامآ یارب یمزیتونپیه هراو باوخ

 هلمج زا ینزویب لباقم رد لمحت و بات .هنخریب و پیک ناکم کی رد یگدنز «یریذپ
 .تسا زاین اهنادب هتفرشیپ رفس کی رد هک دنتسه یبراجت

 ۰ سو بم

 و هاگآ منوماریپ طیحم دروم رد نم .متسه یاهرایس نیب رفس نیا قاتشم و هدامآ نم

 .منکیم ینیبشیپ مشاب هتشاد مزال هک ار هچ ره و دوب مهاوخ رایشوه

 تایونعم یاقترا

 امش .دنکیم فشک ار یگدنز رتقیمع زار و دربیم الاب ار صخش تیساسح مزیتونپیه

 اهبیسآ لباقم رد یونعم ظاحل زا و هدش تیاده نورد زا یکین زا یکیتونپیه هیامنورد اب

 ؛تامیالمان مامت هک دوب دیهاوخ زاجم امش «یلاع دوخ هب ندیسر اب .دوب دیهاوخ نمیا

 یاههیال .دیشاب هتشاد یگدنز رد یاهزات عورش و هدرک عفد دوخ زا ار اهشنت و مومس

 .دنتسه ینتفای تسد رتالاو یحطس زا یناسآ هب یطیحم طیارش و اهاعدا .کاردا ینوریب

 .دریگیم رارق شیامزآ دروم دیدج رون کی عاعش تحت دیراد هک ار هچنآ ره مامت

 ینهذ ريوصت
 یونعم و یحور ظاحل زا دینکیم ساسحا .دیتسه ندز مدق لاح رد ییافصم یاج رد

 ار یناتساب یدبعم نونکا .دیوریم الاب هپت بیش زا کبس یاهماگاب لابکبس .دیاهتشگالاو

 رد یریصح .دوشیم زاب رد .دشخردیم دیشروخ ییالط راونا رد شنیرز دبنگ .دینیبیم

 زکرم دراو امش .تسه نآ یور مه ناتمان .دیدمآ شوخ هتشون نآ یور هک تساجنآ
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 .ددرگیم یراج امش رب هک دبعم نیرولب فقس ییالط راونا ناراب ریز رد و دیوشیم

 تردق نیا .هتفای هار منورد هب یتردق ییالط راونا ندش یراج اب منکیم ساسحا

 .مدرگ رتیناحور و رتیونعم ات دروآ دهاوخ ناغمرا هب میارب ار میظع یدرخ و مش ,شنیب

 یشزرو یاهیدنمناوت
 او تریح هب ار نارگید هک تسا یرنه یکیزیف لومعمریغ تاکرح ماجنا ییاناوت

 .ددرگیم نیرمت یشزرو نیدایم رد تارک هب مزیتونپیه ارچ مینیبب مینأوتیم ام .درادیم

 یاهدوکر و نارگید دوکر ات دننکیم تیوقت ار دوخ ناور الط یاهلادم ناگدنرب اجنیا رد

 .دننکشب ار دوخ یلبق

 ینهذ ريوصت
 هدافتسا هنحص کینکت زا .دینیبب .دیدنمقالع نآ هب هک یشزرو ةراتس ناونع هب ار دوخ

 نیا .دناهداد ششوپ ار امش ندب ناوختسا تسیود .هدیچیپ ةلضع دص شنت زا شیب .دینک

 یاههتفای هب رما نیا .دنشخب رگید یناوت امش تردق رب ات دنوشیم لش و تفس تالضع
 .دیهد شیازفا ار دوخ تراهم ات دنکیم کمک امش یکیزیف

 َ قلت

 ظاحل زا نم .درک مهاوخ تفرشیپ لبق هب تبسن «منکیم نیرمت ای یزاب هک راب ره

 .متسه تیقفوم للق هب ندیسر ةدامآ یساسحا و یرکف «یکیزیف

 سرتسا لرتنک
 زا یرایسب .دینک زاغآ ار هزات یشالت مارآ یریوصت بسک و سرتسا زا ییاهر یارب



 ۳۱۵ " هتفرشیپ مزیتونپیه

 .دنراد یکیزیف و یناور یاهشتت هوبنا رد هشير اهیرامیب

 ینهذ ریوصت
 .دیدنبب ار ناتنامشج و دیشکب هاتوک قیمع سفن دنج تلاح کی نتفرگ زا سپ

 ,دنتسه بابح دننام ناتیاپ ناتشگنا هک دینک مسجت .دینک لقتنم ناتیاهاپ هب ار ناترکف

 دننام ار ناتیاپ ةيقب .دنشاب روانش امش یایور رد اهنآ دیراذگب .دینک ادج اپ ةيقب زا ار اهنآ

 لش ار نآ دینک زکرمت ناتیاپ کزوق یور .دیرادنپ اوه زا رپ و کبس «مرن رایسب کنکداب
 ناترکف هب دینک تیبثت ار ینهذ ریوصت نیا هک یتقو .دینک مسجت لصفم نودب و نازیوآ
 اپ قاس تاللضع هک دینک رکف .دسرب اپ قاس تالضع هب و هتفر رتالاب هک دیهد هزاجا

 نودب و لو و لش ناتیاهلپک دینک رکف .دنتسه لصفم نودب و هداتفا «لش اهونآز ,نیگنس
 کون زا نونک | .دیرب ورف .دنک تیامح ار امش هک یحطس رد ار ناتهاگنمیشن دنتسه لصفم

 زا دیسرب فان هب ات هدرک عورش رس کون زا نونک | .دیتسه هدوسآ و تحار ناتندب طسو ات اپ

 .دیشکب یقیمع و مارآ یاهسفن ینهذ ریوصت قیرط

 راشف تحت ساسحا زادنا هب یزیج چیه تفرگ مهاوخن تخس و هدش درسنوخ نم

 .تسین مهم میارب سرتسا عفد ای ندوب

 هتکس ناینابرق
 یکی .تشاد دهاوخ رب رد ار یدوبهب دیون نیرتهب ؛یمسج نامرد اب ماغدا مزیتونپیه

 یاهشور .تسا هرجنح رب لرتنک نداد تسد زا ای راتفگرد شزغل هتکس یبناج ضراوع زا

 ییاونش لالتخا .تروص جلف :زا دنترابع هدرک کمک هتکس ناینابرق هب مزیتونپیه هکر گید
 ...و یت ردق تالضع نداد تسد زا
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 ینهذ ریوصت

 ار دوخ .دیدرگرب هتکس عوقو زا لبق ملاس و داش یاهزور هب هک تسا نیا مسجت نیرتهب

 .دینک روصت یعیبط ندرک تبحص و ندیود .ندز مدق لاح رد

 ۱ قلت

 ار مکشزپ یاههیصوت نم .مراد مایداع دوخ هب تشگزاب یارب یرایسب راظتنا نم

 .تفای مهاوخ یدوبهب تبثم یناور تالاح و یکیزیف نامرد اب و درک مهاوخ لابند

 هعلاطم هب تداع

 یاهراتفر زا و هتشاد هعلاطم هب یرتشیب لیم دیاب دیربیم تذل یریگدای زا امش رگا

 راک هب بلغا هدرکن لیصحت دارفا هک مينکیم یگدنز یناهج رد ام .دیور رتارف دوخ یفنم

 هلحرم رد مزیتونپیه زا هدافتسا .میراد زاین شناد هب ام ییادز رقف یارب .دنوشیمن هتفرگ
 .دنکیم رتراگدنام ار نهذ (ساوح زکرمت و باصعا ددمت)

 ینهذ ریوصت
 یمادختسا رتفد کی رد هک دینک روصت .دینیبب ار رتهب دمآرد بسک و لیصحت دیاوف

 .دوشیم در تالیصحت دقاف ناگدننک تکرش زا یکی .دینک هاگن هبحاصم دنور هب .دیتسه

 .دیوشیم مادختسا و هداد باوج تالاوس هب یناسآ هب و هتسشن امش

 دوخ نم .منک تفرشیپ ات درک مهاوخ هدافتسا یریگدای یارب یتصرف ره زا نم

 .منک تیوقت دوخ رد ار هعلاطم هب تداع و تارطاخ ات درک مهاوخ نیرمت ار یمزیتونپیه

 نابز تنکل

 دیابن نابز تنکل .درادیم زاب دوخ تارظن نایب زا ار اهیضعب ندرک تبحص زا سرت
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 ًاقیمع لالتخا نیا اریز تسا رتناسآ شلکشم حالصا ,دشاب رتناوج هچ ره درف .دشاب یمئاد

 .ددرگیم رتینالوط نامرد

 ینهذ ريوصت

 اهنآ اب هک یناسک اب درف هک ییاهتیعقوم رد یشیامن یاهنیرمت اب جیاتن نیرتهب
 ار طابترا ندناوخ زاوآ ای همزمز اب درف .دیآ تسد هب دناوتیم «دنکیمن یتحار ساسحا

 هملک نآ و هتفگ هبترم کی ار یاهملک هک دینیبب هنیآ کی لباقم رد ار دوخ .دنراد دننکیم

 نت یور ار دوخ تروص ریوصت هک تسا نیا رگید دیفم روصت .دینکیم ظفلت مارآ یلیخ ار

 بیرف ار یتوص یاهشنکاو دناوتیم رییغت نیا .درادن تنکل هک دیراذگب یرگید صخش
 .دنک دیلقت هدیزگرب صخش زا ات هداد

 نیقلت

 زا لبق و دوب مهاوخ مارآ ضوع رد .دش مهاوخن برطضم مدرم هب خساپ یارب نم
 .منکیم رکف و هدیشک یقیمع سفن تبحص

 تیقفوم
 دوخ ناشخرد دادعتسا رب یرابغ رگا .دیشاب یناشخرد ۀراتس دیناوتیمن امش

 .دنیامنیم ییاهینیبشیپ «دنناوتیمن و دنناوتیم هک هچنآ دروم رد بلغا مدرم .دینکفیب

 ارجا و هتفریذپ نیمارف و دیهد ماجنا دیناوتیمن ار یراک دییوگب دوخ هب امش یتقو

 :تسا هدمآ تسرد تیقفوم یارب هیصوت جنپ اجنیا رد .دنوشیم

 الاب یژرنا ای ینامسج یتمالس .۱

 .ندش رتهب یارب رییغت تهج ینطاب لیم ۲

 .تقادص یانبم رب مدرم هب تبسن یلک یقشع ۴
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 .تدم دنلب و تدم هاتوک دنمشزرا فادها ندیزگرب ۴

 دوخ زا یدنماضر ساسارب یرکف شمارآ ۵

 ینهذ ريوصت

 دوخ مان هرابکی هدینزب مدق نابایخ رد ابیز زور کی رد .دینیبب هدنیآ رد ار دوخ تیقفوم
 امش .دینک هاگن ملیف هب و هتسشن .هدش امنیس دراو .دینیبیم امنیس ۀدرپ یور ار

 .دیتسه هدننک دیلوت و نادرگراک ,ملیف لوا شقن «هدننیبب

 و قلت

 زا نتفرگ کمک رد زاین ماگنه هب نم .مراد زیچ همه میگدنز رد یبایماک یارب نم
 .دیسر مهاوخ دوخ تیلباق رثکادح هب نم .مرادن یلکشم نارگید

 یشکدوخ

 ناناوج نايم رد تلع نیموس و یرشب ةعماج نایم رد گرم تلع نیمشش یشکدوخ
 هک هاگ ره مزیتونپیه .تسا یشکدوخ رطاخ هب ماگنه دوز یاهگرم زا یمین زا شیب .تسا

 .دنکیم کمک یشکدوخ زا یریگشیپ و هلخادم هب دشاب هتشاد ناکما

 ینهذ ریوصت
 نینچ یارب ار ینایاش دیما دیاب مسجت .تسا یگدرسفا تمالع نیلوا یدیمون و سأی

 روصت «ناهج یاهینیب شوخ» ۀسلج کی رد ار دوخ .دشاب هتشادرب رد یاهژیو دادیور

 دوخ .دینکیم تبحص ینیبدب رب هبلغ یگنوگچ دروم رد ندرک تبحص لاح ردامش .دینک

 .دننزیم تسد امش یارب همه .دیاهتفرگ رارق قیوشت دروم و هتفرگ شاداپ هک دینیبب ار

doeود  
۰ 

o 

 .دنزومآیم ار براجت .تالکشم .مراد یاهنانیب شوخ دید میگدنز ثداوح دروم رد نم
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 و تالکشم رب هبلغ تردق یاراد هک دروآ مهاوخ رطاخ هب هدنیآ یاهتیعقوم مامت رد
 .متسه یورشیپ

 یحارج زا سپ نارود

 هاتوک دناوتیم ءاجنیا رد هدش نایب شور زا هدافتسا اب یدوبهب نامز یحارج زا دعب

 اهنیفوردنآ و هدوزفا یژرنا «مزیتونپیه اب .دش زکرمتم ًالماک نامرد لحم یور و .دوش

 عیرست امش رد ار ینورد یعیبط یدنمناوت ات دندرگیم لاسرا (زغم رد ییایمیش داوم)

 ینهذ ریوصت
 ره هب دورو اب و تخاس رت دنیاشوخ ناوتیم ار فداصت ای یرامیب زا سپ یدوبهب نارود

 عیرست یدایز دح ات ر هحلاعم ناوتیم دشاب تحار رامیب یارب هک هراو باوخ زا یحطس

 .درک

 ۰ قلت

 مهاوخ هجلاعم ار دوخ بش لوط مامت و تفر مهاوخ باوخ هب یتحار رد بش ره

 .دش مهاوخ رادیب ندش رتهب و رتهب سح و دایز یژرنا اب حبص ره .دومن

 ناوارف قیرعت

 یروش و نزو هفاضا .هن ای تسا ییاذغ میژر هب طوبرم طیارش نیا هک دینک لرتنک ادتبا

 .دوش روآجنر قیرعت هب رجنم دناوتیم اذغ دح زا شیب

 ینهذ ريوصت
 .دوش مولعم امش نتخیر قرع لکشم تلع ات دینک هعجارم دوخ هاگ ًادوخان ریمض هب

 نم ارچ .دیسربب .دیوگیم امش هب ار زیچ همه هک دینک روصت راوید یور ار ییوداج یاهنیآ

 یرگید لاوس .دش دهاوخ رهاظ خساپ .دیشاب خساپ رظتنم ؟مزیریم قرع دایز ردقنیا
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 .دش دهاوخ رهاظ خساپ ؟منک لح ار لکشم نیا مناوتیم هنوگچ نم .دیسرپب

 نیقلت
 قیمعار مایسفنت یوگلا .دنام مهاوخ نئمطم و مارآ .درسنوخ طیارش مامت تحت نم

 .مشیدنایم تینابصع نودب روما هب و درک مهاوخ ظفح مارآ و

 یناوجون رد یرادراب
 تیلوئسم نتفریذپ یگدامآ ًالومعم دنسریم یناوجون نارود هب رسپ و رتخد هک یتقو

 رگا .دنراد یگدامآ لثم دیلوت و تبراقم یارب یکیژولویب ظاحل زا اما .دنرادن ار جاودزا

 تالایا .دوش یریگولج ناشینتسبآ زا دیاب دنشاب لاعف یسنج ظاحل زا ناوجون نارتخد

 .تسا یتعنص للم نایم رد ناناوجون یرادراب نازیم نیرتالاب یاراد هدحتم

 ینهذ ريوصت
 یگتسب یناوج نز هب عوضوم نیا .تسا ینامرد رفنت .مسجت نیرتهدننک یریگشیپ

 یناور ظاحل زا و رادراب ًالماک ار دوخ هک یروط دنک ینیبشیپ ار دوخ ۀدنیآ هک دراد

 رد نارگید تارظن و تاساسحا هنوگچ .کدوک ندروآ ایند هب اب هک دنک هبرجت دهاوخیم

 .درک دهاوخ رییغت یگدنز رد شدروم

 ۳ ده ئ

 رب مهاوخیم و مدنسرخ .دسرب ارف متیلوئسم لوبق نامز ات منامب رظتنم هکنیا زا نم

 کدوک نیاربانب مورب ندش راد هچب تیلوئسم راب ریز مرسمه اب ینالوط ةطبار و جاودزا رثا
 .دشاب هتشاد یبوخ 9 یعیبط دشر دناوتیم نم

 نت

 عقاو رد هک .دنمانیم یناور سینت دننکیم نیرمت هکار یزیچ اهیاهفرح زا یرایسب
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 رد اعقاو امش هک یلاح رد تسا زاب نامشچ اب یکیتونپیه حطس یور رب زکرمت زا یلکش

 رظن دیدجت هرابود یمزیتونپیه دوخ تحت امش هک یتفو اما .دینکیم یزاب «یزاب نیمز

 ینهذ ریوصت

 ناتفیرح ورس نادرگرب تلاح رد و تسد رد تکار نتشاد اب لداعتم و نزاوتم ار دوخ
 اجک ار نآ دیهاوخیم دینیبب .دیسر امش هب پوت یتقو .دیرادنرب پوت زا مشچ .دینیبب

 .دینک روصت هدنرب یزاب نایاپ رد ار دوخ .دینک دروخرب نآ اب تردق اب «دینزب

 .موشیم یکیتونپیه ةراو باوخ دراو هک راب ره .مراذگیم یزاب یور ار مرکف تردق نم

 .منکیم لقتنم سینت یزاب نیمز هب ار نآ و دید مهاوخ ار تفرشیپ

 یضرم روط هب وم ندیشک
 تسا هدارا زا یراع تداع کی .دنکیم ار دوخ یاهوم رامیب نآ رد هک یضرم تالمح

 عورش ندب و رس یاهوم مامت ندیشک تیاهن رد و اهوربا ءاههژم ندیشک اب الومعم هک

 نویلیم تسیب ىلا جنپ هک هدش هتخانش یناور لالتخا کی ناونع هب دروم نیا .دوشیم

 دوخ اب رگید تالالتخا زا یرایسب دننام و .دنتسه التبم نآ هب ثنوم سنج ًاساسا و رفن
 .تسا نامرد لباق یاهفرح تسیتونپیه کی زا ندید شزومآ زا سپ یمزیتونپیه

 ینهذ ریوصت

 هک یصوصخم ةیحان یور ار دوخ مسجت رییغت ةلحرم کی هب ندیسر زا سپ

 یور دروم نیا رد .دییامن زکرمتم .دوش ظفح یداراریغ راتفر نیا لباقم رد دیهاوخیم

 .دینک روصت رس تسوپ ریز ار وم یاههشیر .دیشاب هتشاد ساوح زکرمت رس تسوپ

 .دینک روصت لومعم دح زا رتدنلب ربارب ود مه ار وم یدنلب و رتیوق ربارب ود ار وم یاههشیر

 .دننیبب بیسآ دنهاوخیمن هک دینیبب یمواقم نایوگجنج ار اهنآ
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 لاسرا مندب و تروص و رس یاهوم ندنک یارب ار یتمالع مهاگ ًادوخان ریمض هک راب ره
 .درک دهاوخ فقوتم ار لمع نیا ًاروف مهاگآ ریمض .درادیم

 یریپ یرامیب
 هک ار یصخش دناوتیم رکف رییغت تلاح رد ندرب رس هب ماگنه هب داش ینهذ ریوصت

 .دورب ایند نیا زا دنسرخ و مارآ تلاح کی رد ات دیامن هدامآ دراد یدنملاس جالعال یرامیب

 .دنباي تسد یونعم و یرکف شمارآ هب ات دنکیم کمک اهنآ هب روصت نیا اریز

 ینهذ ريوصت
 راجد هک ندب زا تمسق نآ هب هدش تیاده و هتفرشیپ یباصعا ددمت اب رارقتسا

 هارمه یناحور رون لنوت سپس .دشابیم هدش درادناتسا یدروم .تسا لکشم نیرتراوشد

 هک دنتسه یناسک اجنآ رد گرم نآ زا دعب و ناتسود اب ندز پگ و یقیسوم و هدنخ اب

 .دنشاب ناتبقارم و هتفرگ شوغآ رد ار امش ات هدوب امش رظتنم

 یاج هب ار ینیمز یاهیتحاران و اهینارگن مامت نم .مدونشخ و یضار مدوخ زا نم

 و هدرک تینمآ و یلاعت ساسحا یونعم و یناحور یالاو یاهورین یوس زا نم ماهتشاذگ
 .دناهتخاس مهارف ار مشمارآ تابجوم و هدرک هطاحا ارم اهورین نیا ماهتشگ تیاده

 تقو میظنت
 یگدنز یارب .دیامنیم یرورض ینامز ةشقن کی حرط .بوخ یگدنز کی نتشاد یارب

 یارب تقو زا .دینک باسح زور ره یور .دینک یگدنز همانرب ساسارب و دینک یزیرهمانرب

 نارگن و درک دیهاوخن فلت ار تقو امش قیرط نیدب .دینک هدافتسا لامک و لضف هب ندیسر

 دیهاوخ باسح لاح نامز زا هظحل ره یور ضوع رد دوب دیهاوخن مه هتشذگ و هدنیآ
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 .درک

 ینهذ ریوصت
 رادومن یالاب رد .دهدیم ناشن ار تعاس ره هک تسامش لباقم رد یراوید رادومن کی

 رپ ار تعاس ره یلاخ یاج امش نونکا .دینک صخشم .دیهدب ماجنا دیاب زور نآ هک ار یراک
 امش شور نیا اب .داد دیهاوخ ماجنا ار یراک هچ زور نآ تاقوا رد دیهد ناشن ات دینکیم
 .تشاد دیهاوخ تقو زا ار هدافتسا رثک ادح

 و رتشیب قیرط ره هب و زور ره نم .درک مهاوخ ار هدافتسا رثکادح دوخ تقو زا نم

 .درک مهاوخ بسک لامک و لضف رتشیب

 شوگزوزو ندرک مارآ
 ار تلاح نیا .دنتسه لیخد طیارش نیا داجیا رد بلغا یفطاع و یساسحا لماوع

 .دنربیم جنر یرامیب نیا زا ییاکیرمآ نویلیم هاجنپ دودح .دنیوگیم زین هنیم یرامیب

 یادص اب ندز توس «شوگ ندز گنز نوچ یمئالع از سرتسا طیارش هک دوشیم شرازگ

 .دنکیم دیدشت ار رس رد زوزو

 ینهذ ریوصت
 ددمت .دیسر ماجنا هب رکف رییغت تهج رارقتسا و هتفرشیپ باصعا ددمت هکنیا زا سپ

 و رس تشپ «ندرگ نآ فده هک یروط ددرگیم مکاح توافتم یاهنوگ هب باصعا

 زکرمتم مدزاب لمع یور و هدرک مسجت ار التبم ةيحان .تسا شوگ فارطا یاهبصع

 تالضع .دوشیم جراخ التبم ةیحان قیرط زا سفن ره مدزاب لمع اب هک دینک مسجت .دیوش

 .دنوشیم زاب دنراد و هدش لش هک دینیبب ار رس و کف فارطا
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 نیقلت .ددرگ ءاقلا یاهفرح صخش کی طسوت دیاب نیقلت طیارش نیا رد

 :دوش لابند ریز قیرط هب هدننک تکرش طسوت دیاب یکیتونپیهارف

 دیدرگب یدیلک ةملک کی لابند .دنک فیرعت دونشیم هک ار ییادص عون دیهاوخب وا زا

 ةملک نییعت هب رما نیا .روبذم یادص اب طبترم یتیعقوم ای ناکم .درف کی .جنرس کی ًالثم

 رایسب ینامرد راک زا تیامح تهج تساک راون کی .درک دهاوخ کمک نیقلت رد یحالصا

 ناکدوک هب نتفر تلاوت شزومآ
 رد هک یماگنه ًاصوصخ دنهدیم خساپ تبثم یاهنیقلت هب زین اپون ناکدوک یتح

 یاتت - افلآ حطس ةراو باوخ هب دنراد لیم اهنآ هک تسا ینامز نیا .دنتسه باوختخر

 .دنورب یداع ندیباوخ زا یشان

 ینهذ ریوصت

 .درادیم نایب طرش و دیقیب یقشع اب میالم رایسب

 ادرف و یبوخ ًاعقاو وت .مربیم تذل وت اب ندوب زا ًاعقاو نم .دوب یبوخ یلیخ زور زورما

 ماجنا تسرد ار اهراک و یوشیم رتگرزب یمک زور ره وت .دوب یهاوخ مه رتهب یتح

 .یهدیم

 . هات وک یاه رفس یاهیراجنهان و لالتخا

 یاهتکرح دننام هیلقن لیاسو هب طوبرم یاهکیت :دشاب هتشاد دوجو ینوگانوگ
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 (دنسپان رایسب تاقوا یهاگ) لرتنک لباق ریغ یاهدایرف .یتروص یاهکیت ,یداراریغ
 لکشم نیا .دشاب هسطع و سانرخ .ندیشک هرعن لماش دناوتیم مه یتوص یاهکیت

 .دوشیم عورش مه یگلاس شش نس دودح و اهرتخد ات دراذگیم ریثأت اهرسپ یور رتشیب

 زا تفرشیپ رد دننکیم یعس ناکدوک اریز تسا دنمدوس یهورگ مزیتونپیه هک هدش تباث

 .دنیوج یشیپ رگیدمه

 ینهذ ریوصت
 کی هکلب .دوش لح یمزیتونپیه دوخ شزومآ اب هک تسین یاهداس لکشم نیا

 یباصعا ددمت .تسا زاین دروم یسانشناور یاهشزومآ اب رحبتم و هدومزآراک پارتونپیه

 نوریب تردق رپ سپس و کدوک هب لایخ و رکف یعون نداد طیارش رد دیاب ینهذ ريوصت

 .دریذپ تروص کدوک دوخ سفنت اب نآ نداد

 خ قلت

 مناوتیم نم .مراد مهدیم ماجنا هک هچنآ یور یرتشیب تردق نم قیرط ره هب زور ره
 .مشاب هتشاد یداش ساسحا و منک لمع یعیبط و یداع هک مریگب میمصت

 دنهدیم رییغت ار دوخ تیسنج هک یناسک تیوه
 ار دوخ تیسنج دنراد دصق هک تسا یناسک هب کمک یارب یدنمشزرا رازبا مزیتونپیه

 هک دشابیم یدارفا دننام و تسا دمآراک یحارج لمع اب ربارب مزیتونپیه .دنهد رییغت
 اب .دریذپ تروص اهنآ یلسانت مادنا رد یرییغت هکنيا نودب دنشوپیم فلاخم سنج سابل

 .دیهاوخیم هک دیوشب یزیچ دناوتیم امش تارییغت زا روصت نیلوا

 ینهذ ریوصت

 سابل ٌهوحن رد ار تارییغت .دینک هدافتسا ینهذ ملیف اي هنیآ کینکت زا دیناوتیم امش
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 ییامهدرگ کی رد ار دوخ .دینیبب ندب تکرح و ندرک تبحص .نتفر هار ,ندیشوپ
 شقن یعیبط روط هب هک دنریذپیم یسک ناونع هب الماک ار امش هک دینک روصت یعامتجا
 .دیامنیم افیا .دیاهدیزگرب دوخ یارب هک ار یسنج

 نودب مراد ار دوخ تیسنج رییغت ییاناوت ینامسج و یساسحا ,یفطاع ظاحل زا نم

 .موش بارطضا ای ینامیشپ راچد هک نیا

 راک رد روصق

 یموق ای یداژن قباوس هب هجوت نودب ار ناناوج تیعمج زا یمین زا شیب عوضوم نیا

 نیا .داد ءاقترا ار هزیگنا و یهاگآ ناوتیم هتفهن اهییاناوت ندرک فوکشم اب .دریگیم رب رد
 رد یصخش نینچ هب .دنازیگنایمرب شیاه هتفای شیازفآ تهج ار درف قایتشا رما

 .دنهد مه هب یرای تسد و هدرک رارقرب طابترا رگیدمه اب دنناوتیم مدرم هک یتاعامتجا

 .دوشیم هئارا تامدخ نیرتهب

 ینهذ ريوصت

 راختفا نآ هب و دیهدیم ماجنا بوخ ًاعقاو هک دینیبب یراک ماجنا لاح رد ار دوخ
 قیوشت رتشیب راک یارب و دننکیم نیسحت ناتیاهشالت رطاخ هب ار امش .دینکیم

 مودصم رفاسم کی نوچمه یساسحا و دیناشنب هدننار یلدنص یور رب ار دوخ .دیوشیم

 .دننک فیلکت نییعت ناتیارب نارگید دیراذگن .دیشاب هتشادن ار

 تزع نم .دوشیم رتشیب مسفن هب دامتعا مرادیم رب تسرد ریسم رد هک یماگ ره اب

 .متسه نیریاس مارتحا دروم و مهنیم انب دوخ رد ار سفن
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 یدردمه و یرکفمه ساسحا
 دب ینامز ساسحا نیا .تسا یتخبکین زا یناشن بوخ یدردمه و یرکفمه ساسحا

 جیاتن .تبثم تاشاعت را .مينک سح ار نارگید سفن هب دامتعا مدع و اهشنت ام هک تسا

 نینط یرگید صخش نهذ روک رد اهنیا .دننکیم ادیپ عویش و تشاد دنهاوخرب رد تبثم

 رد ار امش فارطا لک یسیطانغم کانبات راونا زا یرون ,طیارش نیرتهب رد .دنوشیم زادن
 .تفرگ دهاوخرب

 ینهذ ريوصت

 کچوک جاوما مطالتم یایرد .دینک روصت هتسویپ و موادم یتکرح رد ار سونایقا جاوما

 .دینک هجوت نامز گنهآ هب .دهدیم رییغت ار لحاس یاهنش رهاظ و هدز لحاس رب ار دوخ

 رارکت اهراب و اهراب هخرچ نیا .یکیرات و بورغ سپس و هدیئارگ رهظ هب و هدش هداز یزور

 مه هخاش ره .دنازرلیم ار ناتخرد یاههخاش و دزخیم ناتخرد نورد هب میسن .دوشیم

 یسک هکنیا نودب .دباییم همادا هتسویپ شنکاو و شنک نیا .دنابنجیم ار دوخ یاهگرب

 .دراذگیم یاج رب ار دوخ رثا یشزرل ره و یناسون ره دوجو نیا اب .دنک هجوت اهنادب

 ج فلت

 رد نونجم یدیب نوچمه هنادازآ نم .تفای مهاوخ شمارآ تعیبط گنهآاب نم

 راگزاس طیارش اب یناسآ هب و مریذپ فاطعنا نم .میآیم شوجو بنج هب ثداوح اب و متکرح
 .مدرگیم

 زیمآ تنوشخ راتفر

 مشخ اب ناکدوک .دشاب زین یباستکاریغ دناوتیم هک تسا یباستکا یراتفر .تنوشخ

 نارگید نیگمشخ دارفا .دنوشن ینابصع دوز هک دنریگب دای دنناوتیم اهنآ .دنوشیمن هداز

 لح هب یکمک چیه نارگید شنزرس اما .دننکیم شنزرس ناشیفطاع یاهدرد رطاخ هب ار

 : ناتدوخ ینورد یاهشکمشک ینابرق امش نارگید ندرک شنزرس اب ریز دنکیمن لکشم
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 یرشب حور هک تسا قیرط نیا زا و مینک یهابت نیزگیاج ار هرابود شور دیاب ام .دیوشیم
 .ددرگیم دنمناوت

 ینهذ ریوصت
 زغم تسار فرط رد ار تسیا تمالع .دیهد تسد زا ار دوخ لرتنک هکنیا زا لبق امش

 شوج هک دینکیم ساسحا رگا .دهاکیم امش رد ار مشخ ساسحا هک دید دیهاوخ دوخ

 دوخ نهذ رد ار تسیا زمرق رون .درک دهاوخ هاگآ ار امش هدنهد رادشه یادص کی دیاهدروآ

 دیقلت

 تمالع ینهذ ریوصت زا نم و داد دهاوخ تمالع نم هب مدنمدرخ هاگ ًأدوخان ریمض

 .دیشي دنا مهاوخ هدیزگرب یراتفر و ندش رتلقاع هب نم .درک مهاوخ یوریپ تسیا

 ادص شزومآ

 و دوخ یادص تیفیک دربشیپ یارب بلغا نارادمتسایس و ناگدنناوخ :اههشیپرنه

 مدرم زا یخرب دننکیم هدافتسا مزیتونپیه زا ناشیادص ندش گر هب گر زا یریگشیپ
 .دننک تبحص حضاو دنناوتیمن و دنتسه هرجچنح داح تالکشم یاراد

 ینهذ ریوصت

 هب .دیسر رظن هب نئمطم هک دینک مسجت یروط ار دوخ .دینک عورش هنیآ کینکتاب

 حوضو اب «نینطرپ امش .دیهد ارف شوگ دوخ نانخس هب موس شوگاب راضح زا یکی ناونع
 .دینکیم تبحص تردقرپ و

 نیقلت

 میادص و نخس یادا عضو رد تفرشیپ مراد زاین هک یزیچ اهنت هب مراد زیچ همه نم
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 رتهب و رتهب میادص زور هب زور .داد مهاوخ رییغت ار میگدنز ادص هار رد تفرشیپ اب نم .تسا
 .دش دهاوخ

 ینارچ مشچ
 هزره و نارچ مشچ صخش .تسا لرتنک لباق ریغ زیگناهسوسو لیم کی ینارچ مشچ

 یگدنز رد هلخادم و یلوضف نیا هک اجنآ زا .دنکیم هاگن نارگید هب دوشن هدید هک یقیرط هب
 رد ًابلاغ هک تسا یلکشم نیا .تسا ینوناقریغ یراک اذل دوشیم بوسحم مدرم یصوصخ

 .دراد دوجو نادرم نايم

 ینهذ ریوصت
 هک تسا هدننک رازیب کینکت کی .یکیتونپیه نشیتیدم یط یحالصا روصت کی

 دید ضرعم رد یگزره اب نونکا دوخ نارچمشچ صخش .دنوشیم هدنادرگرب نآ رد اهشقن

 نتفر دننام یصوصخ تیعضو کی رد ار دوخ عجارم .تسا یرگید ةزره و نارچمشچ کی

 هجوتم برطضم و نیگمشخ یاهرهچ اب ناهگان .دنیبیم تبراقم لاح رد ای مامح هب

 .دنکیم هاگن وا هب هشیش تشپ زا یسک هک دوشیم

 نیقلت

 زواجت اهنآ یصوصخ میرح هب زگره رگید و هتشاذگ مارتحا نارگید یصخش روما هب نم
 هتشون نآ یور لیذ تاملک هک ار یزمرق غارچ ضوع رد مدش هسوسو رگا .درک مهاوخن
 .درک مهاوخ لابند ار هدش

 !عونمم یلوضف !تسیا

 ۱ لیگز
 کوش کی هک یحاون رد (یناور مئالع) تمالع کی ناونع هب لیگز دراوم زا یرایسب رد

 قدص رتشیب یلسانت مادنا یاهلیگز ةرابرد دروم نیا .ددرگیم رهاظ هتشگ دراو یحور
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 سامآ ابقاعتم و راشف اب لوخد زا یشان تسا نکمم یلانیژاو و یدعقم یاهلیگز .دنکیم

 دراد دوجو لکشم نیا ؛رابرد یسانشناور رد شخب کی .دشاب یلسانت تفاب کیرحت و

 .ددرگ لیدبت ندب هب تناها یروآدای یارب زراب یاهنومن هب تسا نکمم لکشم نیا اریز

 ینهذ ريوصت
 ايهم زغم یحالصا یحاون یارب ار یروصت یداع و حضاو روط هب التبم یحاون ندید <

 هتشذگ هب ندرک رکف .دینک مسجت کچوک ار لحم ۀزادنا .درک لابند ار نآ دیاب هک دزاسیم

 (هتشذگ هب تشگزاب کینکت) دنکیم ینایاش کمک التبا زا لبق روبذم ةيحان دروم رد

 دنهاوخن زاب زگره و دناهتفر اهنآ نونکا .دنوریم نیب زا اهلیگز مشکیم هک یسفن ره اب
 .ناشمهاوخیمن نم و .درادن یاهدیاف چیه اهنآ .تشگ

 نزو شهاک
 .دنتسه نزو هفاضا یاراد ییاکیرمآ نویلیم داتشه زا شیب ؟دیراد نزو هفاضا امش ایآ

 .دشاب یمدآ ةینب و سفن تزع یارب یدیدهت دناوتیم زین نزو هفاضا دنوپ هد یلا جنپ یتح
 تیعقاو نیا دنتسه یقاچ راچد هک ییاهییاکیرمآ دصرد جنپ و تسیب للع فشک اب

 نآ ساسا ًالومعم هک تسا رتقیمع یدروم یارب یششوپ بلغا یقاچ هک ددرگیم راکشآ

 ینهذ ریوصت
 نیفرط و تشپ ولج زا ار دوخ .دینک روصت هفرط هس دق مامت ۀنیآ کی لباقم رد ار دوخ

 اجنآ رترغال اجنیا .دینیبب .دییامن داجیا دوخ رد دیهاوخیم هک ار یتارییغت مامت .دینیبب

 ار بولطم نزو هب ندیسر یارب .فده خیرات «دینک هجوت راوید یور میوقت هب .رتبسانتم

 هجوت .دینک نزو ار دوخ و هتفر وزارت کی یور لاح .دینک مسجت ار دوخ تفرشیپ و رییغت
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 ار یسابل هک یسک ناونع هب ار دوخ .دیاهدیسر ناترظن دروم نزو هب امش هک دیشاب هتشاد
 امش تیقفوم یارب راضح .تسامش لیم باب سابل لدم و هزادنا .دینیبب دنکیم غیلبت

 نیقلت

 زا نم .منکیم تیاضر ساسحا یفاضا یرلاک نودب و دوشیم رپ ماهدعم سفن ره اب

 :درک مهاوخ یوریپ هشیمه یارب ندنام رغال یارب یاهتکن جنپ ةمانرب کی
 تاقوا یضعب رد ندروخ نتخادنا قیوعت هب ۱

 یرلاک مک یاهاذغ باختنا ۲

 اذغ لک مارآ رایسب ندیوج ۳
 رتهب زاس و تخوس یارب قیمع یاهسفن ندیشک ۴

 زور ره رد هنازور یشزرو تانیرمت ماجنا ۵

 (رادخرچ یلدنص) ریچلیو ةدودحم
 و هدرک فشک ار دوخ یاهدادعتسا ات دزاس رداق ار ناناوتان دناوتیم مزیتونپیه

 رد رگا نمض رد .دزاسیم هنیهب ار اهنآ ینورد یاهیدنمناوت هک دنزومایب ار ییاهتراهم

 .دشخب تعرس ار اهنآ تفرشیپ دناوتیم مزیتونپیه .دنشاب هجلاعم ای نامرد دنور

 .ینهذ ریوصت

 ةدنسيون و نادرگراک .رگیزاب امش .دینک مسجت نویزیولت ای امنیس ۀدرپ یور ار دوخ مان
 .دیتسه ناتساد نیا

 مهاوخ رتیوق و رتیوق زور هب زور و دناسر مهاوخ لامک دح هب ار دوخ یاهییاناوت نم
 ف
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 تاحارج نامرد

 دح ات ار نامرد نامز دناوتیم هتفای زکرمتم یاهنیقلت اب یکیتونپیه ینهذ ریوصت

 دیهاوخ جیاتن هب رتدوز امش .دشاب رتقیمع مزیتونپیه حطس هچ ره .دنک هاتوک یدایز

 هدافتسا یزاسقیمع یاهکینکت زا دیوشیم هراو باوخ دراو هک راب ره ور نیا زا .دیسر

 هلپ زا نتفرالاب و سوکعم شرامش ًالثم دینک

 ینهذ ريوصت
 دیدپان هک دینیبب ار مخز فارطا تشوگ و تسوپ و دینک روصت ار تحارج لحم

 یور رگید یاهنوگ هب سپس .دشاب تیر لباق مخز دوخ طقف هک ینامز ات دنوشیم

 هدهاشم سپس .دینک روصت دوشیم هدیشک هک ار یتسوپ و هدرک زکرمت مخز یاههرانک
 .تسا هتفر نیب زا ًالماک مخز هک دینک

 یربم یصقن و بیع ره زا ار دوخ مناوتیم .موشیم دوخ یاوادم زکرم دراو هک راب ره

 هدراو نایز دش نینچ رگا اما .منیبن همدص ات منکیم دشاب مزال هک یراک ره نم .منک سح

 .درک مهاوخ ناربج تلوهس و تعرس هب ار

 ۱ ناگدنسیون عناوم
 .تسامش ناور هب هدیبسچ عناوم نتشاگنا هدیدان زا یکاردا یشور مزیت ونپیه

 نشور فادها .دیرب رس هب لاح رد .دیبایرد ار اههظحل ات دنکیم کمک امش هب مزیتونپیه

 .دنانتفر نیب زا لاح رد اهینارگن لد و دنتسه

 ینهذ ریوصت

 یور أر یناونع .دینک روصت رتویپماک تشپ ار دوخ طسوتم ات کبس ةراوباوخ کی رد

 تسا دروبیک یور پیات لاحرد هک دوخ ناتشگنا یور نونک | .دینیبب دوخ روتینوم ۀحفص
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 دینیبب دنوشیم رهاظ روتینوم ۀحفص یور تعرس هب هک ار یتالمج و تاملک .دینک زکرمت

 .دنوشیم لابند هنادازآ قالخ راکفا .تشگ دهاوخن زاب زگره رگید و هتفر نیب زا عنام نآ
 .دمآ دنهاوخن شیپ هدنیآ رد تالکشم

 یساره هناگیب

 رما نیا .دنک دیدشت ار هنوگرابجا ساوسو کی دناوتیم نایجراخ و اههبیرغ زا سرت

 نینچ .دیامنیم دودحم یعامتجا طباور و راک لحم رد ار لالتخا نیا هب التبم صخش

 ...دهن تیدودحم رد ار دوخ ات دهدیم رارق راشف تحت زین ار نارگید یصخش

 ینهذ ریوصت

 اهنآ .دننکیم دروخرب هناتسود و مرگ مه اب مدرم .دینک روصت داش مسارم کی رد ار دوخ
 اب ار امش و .دننک نیسحت ار امش ات هدش عمج امش رود اهنآ .دنتسه یدازن و گنر ره زا

 .دنیامن اوآ مه ناتیصخش یاهتیقفوم

 بوخ و هدز دنخبل نم .متسه تحار یلیخ منکیم تاقالم ار یدیدج درف هک راب ره

 یاهزیچ نتخومآ زا نم .داد دنهاوخ ارم بوخ راتفر خساپ ًالباقتم زین اهنآ منکیم راتفر

 .مربیم تذل دنتسه توافتم نم اب ًارهاظ هک یناسک زا دیدج

 یناوج

 .دش دهاوخ زین گرم هب رجنم هکلب دوریم یریپ لابقتسا هب اهنت هن یتمالس زا تلفغ
 عون رب راتفر هک اجنآ زا .درک یراک ناوتن هک هدشن ريد ردقنآ زگره تلفغ نیا هناتخبشوخ

 یدح ات مزیتونپیه .دزادنایم قیوعت هب زین ار یریپ «دراذگیم رثا ناوج رکف و تیلاعف



 هتفرشیپ مزیتونییه 8# ۴

 هکنیا ای دینک تکرش نوتارام ود رد اي دیریگیم میمصت امش هک دهدیم شیازفا ار یژرنا

 .دینامب رتسب رد

 ینهذ ریوصت
 امش هک یتقو .تسا هنیآ یوداج زا هدافتسا اب ینس تشگزاب کینکت دنمزاین رما نیا

 هب رداق امش دنک رواب هک دینزیم هقح ناترکف هب «دینیبب یناوج یژرنآ ساسحا اب ار دوخ

 .دیدادیم ماجنا یناوج رد شیپ اهلاس هک دیتسه ییاهراک ماجنا

 راتفر ناوج و مسریم رظن هب ناوج .منکیم تبحص ناوج .مشيدنایم ناوج نم

 هب هکلب مهنیمن یور یریپ هب نم .دشخب ءاقترا ارم تیفیک دناوتیم اهنت نامز .منکیم

 .مهنیم ور ندوب رتهب

 قایتشا

 هجيتن دوش بیکرت لمع اب هک یسح .ددرگیم ریبعت تکرح رد هک تسا یسح قایتشا
 روش نادقف اما دزادنایم نیچ تسوپ رب لاس و رمع تشذگ :دیوگیم طارقس .تسا شخب

 اهساسحا نیرتهب زورب بجوم قایتشا .دنکفایم نامحور رب ار کورچ و نیچ قوش و
 .ددرگیم

 ینهذ ريوصت
 ناهج هک دیراد دصق امش .دیراد هدهع رب ار ییامیپهار هورگ کی یربهر هک دینک روصت

 ةیلک زا و تخاس دهاوخ نامداش ًالماک ار امش تکرح نیا .دیناهرب تالکشم مامت زا ار

 .دیناهر دهاوخ نیشیپ یاهتیدودحم
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 ق 0

 ییاج هب و !مناوتیم نم !مناوتیم نم «هلب .دینک روصت ندز دایرف لاح رد ار دوخ

 .درک دنهاوخ یوریپ نم زا نارگید و مساسحا و یژرنا زا راشرس نم .دیاب هک تفر مهاوخ

 تاناویح زا سرت
 هب اهیضعب دوجو رد یلها 9 مار تاناویح ینح تاناویح زا یداعریغ سرت و تشحو

 تاناویح زا سرت .دراد یکدوک ناوا رد هشير ًالومعم تاناویح زا تشحو .دروخیم مشچ

 .دنک لرتنک ار نآ دناوتیمن درف و تسا یکدوک نامز زا یاهبرجت

 ینهذ ریوصت
 تسد یاهربب و اهریش اب کریس رد هک دینیبب ناویح ةدنهد ملعت کی ناونع هب ار دوخ

 هک ار یناویح سپس .دنهدیم ماجنا .دییوگیم امش هک ار یراک ًاقیقد اهنآ .دنکیم راکزومآ

 .دینیبب ناتیکدوک نارود رد مه ار ناتدوخ .دینک مسجت دیدیسرتیم نآ زا یکدوک رد
 و ناسنا دعب .دسرتیم امش زا ناویح .دینک هدهاشم ار تاساسحا رییغت و نادرگرب سپس

 .دنوشیم تسود مه اب و هدرک دامتعا مه هب هک دینک روصت یروط ار ناویح

 ارم نم روکف زغم .متسه یرتشیب شوه یاراد نم اریز مسرتیمن یناویح چیه زا نم

 اب یعیبط یورین نیا نتشاد رطاخ هب نم .موش ریذپانتسکش ات درک دهاوخ ییامنهار

 .درک مهاوخ لمع نانیمطا

 |۳۸ ویوش ۳ نایاب


